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POVZETEK 

 

Demografske spremembe in naraščanje deleža starejšega prebivalstva v družbi so prispevali k 

stalni rasti možnosti za nastanitev v ustanove in pomoči oziroma oskrbe na domu. Veliko 

raziskav v Evropi in tudi v Sloveniji poudarja, da približno četrtina oseb starejših od 65 let 

potrebuje pomoč pri vsakdanji oskrbi, od tega jih 15 % potrebuje sorazmerno malo pomoči, 

preostalih 10 % pa veliko oskrbe in nege. To delo predstavi dve socialnovarstveni storitvi: 

institucionalno varstvo v domovih za starejše in pomoč družini na domu skozi stališča, 

izkušnje in pričakovanja oseb, ki so deležne ene ali druge oblike pomoči in strokovnih 

delavcev. 

V teoretičnem delu so predstavljeni izbrani vidiki, ki opisujejo spremembe v starosti in 

različnost pogledov na to življenjsko obdobje. Predstavljene so demografske spremembe ter 

staranje skozi prizmo psihologije, socialnih mrež in zadovoljevanja potreb. Kratka 

predstavitev zakonodaje omogoča razlikovanje med oblikami pomoči starim osebam, dodani 

so tudi izsledki iz tujih praks.  

V empiričnem delu s kvalitativno metodo ugotavljamo, od katerih dejavnikov je odvisno 

zadovoljno in uravnoteženo staranje ljudi, ki pri vsakdanji oskrbi potrebujejo pomoč. 

Zanimali so nas razlogi udeležencev raziskave, za vključitev v eno ali drugo obliko pomoči. 

Proučevali smo, kako so uporabniki z izbrano storitvijo zadovoljni ter v kolikšni meri so 

zadovoljene njihove potrebe,  z vidika celostne šest-dimenzionalne podobe človeka. To je 

model, ki vključuje naslednje ravni: biofizikalno ali telesno, psihično ali duševno, noogeno ali 

duhovno, medčloveško družbeno, zgodovinsko kulturno ali razvojno in eksistencialno 

oziroma bivanjsko razsežnost. Model poudarja potrebo po temeljnem ali osebnem 

medčloveškem odnosu, potrebo po predajanju življenjskih izkušenj in spoznanj mladi in 

srednji generaciji in eksistencialno potrebo, da človek doživlja svojo starost kot enako 

smiselno in vredno obdobje življenja, kot sta bili mladost in srednja leta.  

Ista raziskovalna vprašanja smo smiselno raziskovali oz. preverjali pri strokovnih izvajalcih 

obeh storitev ter tako dobili pogled na storitvi institucionalne oskrbe ter pomoči na domu tako 

s stališča uporabnikov kot izvajalcev. Podatke smo zbirali z delno strukturiranimi intervjuji. 

Na podlagi rezultatov kvalitativne raziskave podajamo smernice za oblikovanje izboljšav 

obeh storitev oziroma programov skupnostne oskrbe in različnih oblik pomoči na domu. 

Ugotavljamo, da je bistvena razlika med raziskovanima storitvama ta, da uporabniki pomoči 

na domu lahko ob zunanji pomoči ostanejo doma, obdržijo intimnost domačega okolja, imajo 

pa manjše socialne mreže v primerjavi s stanovalci doma, ki tam spletajo nova znanstva in jih 



 

 

 

obiskujejo svojci, prijatelji, sosedi. Stanovalci doma za stare imajo na voljo več možnosti 

udejstvovanja v prostočasnih aktivnosti, vendar se jim s prihodom v novo domovanje vzame 

marsikaj, kar so imeli doma. Ugotavljamo, da so uporabniki ene in druge storitve zadovoljni z 

izvajanjem ter strokovnim osebjem, ki skrbi zanje. V okviru pomoči na domu se lahko 

socialni oskrbovalci posvetijo vsakemu uporabniku posebej, saj gre za individualno storitev, 

za razliko od doma za stare, kjer  za večino stanovalcev skrbi peščica zaposlenih. 

Potrebe, ki jih proučujemo z vidika Ramovševe šest-dimenzionalne podobe človeka, so po 

ravneh različno zadovoljene. Materialnim potrebam starostnikov je v večini primerov 

zadoščeno, socialne potrebe starih ljudi pa ostajajo  slabo zadovoljene.  

 



 

 

 

SUMMARY 

 

Demographic changes in our society and the increase of the elderly population have 

contributed to the continuous growth of possibilities for institutionalization, help and home 

care. Several studies in Europe as well as in Slovenia have shown that about ¼  of people 

aged 65 and over need assistance with daily care. 15 % of these people need relatively little 

help, while other 10 % are highly dependent on others. 

The present master's thesis focuses on two social security services – institutional care in 

elderly homes and home care – from the users' perspective. 

The theoretical part presents the aspects, describing age-related changes and different 

perceptions of old age. Demographic changes and ageing were considered through the prism 

of psychology, social networks and satisfaction of needs. A short presentation of the 

legislation, providing the explanation of the difference between the two social security 

services for senior citizens mentioned above, is accompanied by various results of foreign 

practices. 

In the empirical part of the thesis, we used a qualitative method to find out, which factors 

were necessary for a happy and balanced ageing process of the people, who need assistance 

with activities of daily living. The participants in our research were asked to explain the 

reasons for their decision to use a certain type of a care service. We analyzed the users' 

satisfaction with the service and determined to what degree their needs were met, according to 

the six dimensional human image. This model comprises the following levels: biophysical or 

physical, psychological or mental, spiritual, human and social, historical and cultural, 

evolutionary and existential dimension. The model empasizes the need for a basic and 

interpersonal relationship, the need for sharing life experiences and knowledge with young 

generations and the existential need for a humanbeing to experience his old age with the same 

perception as the other life stages.  

The same questions were given to the experts, providing both social security services. 

Analysis of the answers has shown two views on the services of institutional care and home 

care. The data were collected with the partly structurated interviews. The results of the 

qualitative research provide guidelines for the improvement of both services and programs of 

the community care and different forms of home care.  

According to the information gathered and analyzed, I note that the main differences between 

the two analyzed services are the level of intimacy and social relations. Home care service 

users are not deprived of intimacy of their home environment. On the other hand, their social 



 

 

 

interactions are less intensive. Senior citizens in elderly homes make new friendships, 

acquaintances, they get visits from their families, friends, neighbours. They also have a wide 

range of activities to enage in. By changing a place of residence, however, they lose things 

they had at home. I note that the users of both services are satisfied with the implementation 

of these services and the personnel providing care. Home care service is more individually 

tailored if we compare it with the service in elderly homes, where a relatively small number of 

employees take care of the majority of residents.  

According to the model, developed by Dr. Jože Ramovš, describing a six dimensional 

perspective of a humanbeing, the levels of elderly people's needs were satisfied differently. 

Material needs were met in the majority of cases, while social needs of elderly people 

remained poorly satisfied. 
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1 UVOD 

O starosti se v zadnjih letih vedno več govori. Starost, staranje in z njima povezani dejavniki 

postajajo predmet medgeneracijskega sodelovanja, političnega odločanja, načrtovanja novih 

sodobnih programov za stare. 

V svetu, Evropi in Sloveniji staro prebivalstvo hitro narašča, kar prinaša pomembne družbene 

spremembe. Starih ljudi je vedno več. Tri četrtine te populacije lahko samostojno skrbi zase, 

ena četrtina pa pri opravljanju vsakdanjih opravil potrebuje pomoč. Številčnejši delež starih 

ljudi v družbi in njihove specifične potrebe zahtevajo nove oblike storitev in programov, ki 

jim lahko kljub zmanjšanim zmožnostim na posameznih področjih njihovega življenja 

pomagajo pri razreševanju tegob v tretjem življenjskem obdobju. 

Institucionalno varstvo oz. bivanje v domu za starejše se je po vojni bistveno izboljšalo, v 

sodobnem času pa se kot alternativa bivanju v domovih za starejše ponujajo različne oblike 

oskrbe na domu ali v tako imenovanih oskrbovanih družinah, manjših skupnostih. 

V Sloveniji zadnja leta gibanje oz. število, koliko oseb bi naj bilo nastanjenih v domovih za 

starejše ter koliko bi naj bilo uporabnikov pomoči družini na domu kot socialne oskrbe na 

domu, določajo nacionalni programi socialnega varstva za posamezna obdobja. Zadnji 

podatki kažejo, da je trenutno v Sloveniji v domovih za starejše nastanjenih dvakrat več oseb 

kot jih koristi storitev pomoč na domu. Do leta 2020 želi Nacionalni program socialnega 

varstva za obdobje 2013 – 2020 (2012) bistveno okrepiti skupnostne oblike socialnega varstva 

in povečati število njenih uporabnikov, na drugi strani pa povečati kapacitete 

institucionalnega varstva v tolikšni meri, da bodo ustrezale povečanju ciljnih populacij, ki 

zares potrebujejo institucionalno varstvo. Ciljno razmerje med uporabniki skupnostnih oblik 

socialnega varstva in uporabniki institucionalnih oblik socialnega varstva do leta 2020 je 

približno 1:1 (Nacionalni program socialnega varstva za obdobje 2013 – 2020, 2012). 

Posledice gospodarske krize občutijo tudi domovi za starejše po Sloveniji. V domovih 

ostajajo prazne postelje, saj otroci zaradi brezposelnosti, pomanjkanja sredstev in zaradi 

drugih razlogov za svoje starše poskrbijo na domu, saj na ta način privarčujejo. 
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2 TEORETIČNI DEL 

Že vrsto let smo priča demografskim spremembam, ki s seboj prinašajo spremembe na vseh 

področjih življenja vseh starostnih skupin. Razmerje, med številom mladih in starih 

prebivalcev, se je v razvitem svetu bistveno spremenilo. Iz mlade starostne sestave 

prebivalstva smo prešli v staro. Zaradi številčnosti starih ljudi se njihova moč v sedanjem času 

veča, v vplivu na politične odločitve preko udeležbe na volitvah, nepogrešljivi so tudi pri 

usklajevanju družinskih in delovnih obveznosti širše družine npr. varstvo vnukov. 

Ramovš (2003) vidi starost oz. prehod v tretje življenjsko obdobje1 kot eno od najbolj stresnih 

obdobij človekovega življenja, saj zajema najbolj travmatične dogodke v življenju: odhod 

zadnjega otroka iz družine, upokojitev, starostne bolezni, smrt enega od zakoncev, pogosto 

tudi finančne težave, odhod v zavod, osamljenost. Celotna starejša populacija je na splošno 

bolj zdrava, vitalna in ambiciozna kot kadarkoli prej.  

Kuhar (2008) ugotavlja, da se v zadnjih letih dogaja proces prevrednotenja starosti in staranja. 

Starost ne pomeni več senilnosti, grdote, brezzobosti, nemoči, obnemoglosti, inkontinentnosti, 

socialne izoliranosti, vztrajno se spreminjajo vrednote celotne kulture. Število upokojenih 

narašča, stari ljudje imajo na voljo več časa za skupinske altruistične2 dejavnosti. S temi 

aktivnostmi bodo lahko starostniki v prihodnosti vplivali na civilno družbo. Starostniki bodo 

vplivali na spreminjanje temeljnih človeških vrednot z novimi življenjskimi slogi, 

vrednotami, delovanjem v sorodniških krogih in skupnostih, udejstvovanjem v naravi, 

kakovostnim preživljanjem prostega časa, skrbjo za zdravje. Kljub temu ostaja še vedno del 

starostnikov, za katere je obdobje starosti stresno zaradi bolezni, revščine, osamljenosti. 

Bryant (2001) meni, da za stare ljudi biti aktiven pomeni biti zdrav. 

Glede na pomen staranja oz. starih ljudi v družbi se razvijajo vede, ki proučujejo področje 

starih ljudi, staranja, starosti. Ločimo:  

- gerontologijo: znanost ali vedo o starosti, staranju in starih ljudeh, 

- gerontagogiko: vedo o učenju in osebnostnem oblikovanju v starosti (Ramovš, 2003). 

                                                 
1 Tretje življenjsko obdobje se navezuje na starost posameznika. Izraz se uporablja kot sopomenka za starost. 

2 Altruizem (lat. alter, drugi) v najširšem smislu pomeni psihično dispozicijo oziroma pripravljenost žrtvovati se 
za druge, specifična dobrodelna dejanja (altruistična dejanja) ali normo, etično vrednoto, ki določa, da se je 
potrebno žrtvovati za druge. 
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V literaturi se uporabljajo različne definicije izrazov, povezanih s starostjo, staranjem… 

Ramovš (2003)  uporablja naslednje definicije: 

- »staranje je dogajanje, ki poteka vse življenje, največji pomen pa ima v starosti – 

besedo staranje uporabljamo, kadar govorimo o tem dogajanju pri posameznem 

človeku ne glede na to, koliko je star, in kadar govorimo o sožitju treh generacij z 

vidika njihovega staranja; 

- starost je tretje življenjsko obdobje, ki je opredeljeno s kronološkega, funkcionalnega 

in doživljajskega vidika celostnega pogleda na človeka – besedo starost uporabljamo, 

kadar govorimo o tem življenjskem obdobju« (str. 29-30). 

Starost in staranje imata različna pomena.  

2.1 Starost in staranje 

Z antropološkega vidika je človekovo življenje sestavljeno iz treh obdobij: 

- mladost: razvojno obdobje človeka od spočetja do samostojnosti – v tem obdobju telo 

dozori za razmnoževanje, glavna naloga tega obdobja je zdrava rast in učenje za 

življenje – to dvoje pripravi človeka za lastno samostojnost, družino in delo, 

- srednja leta: obdobje, ko ljudje rodijo in vzgojijo potomce in delajo za preživetje sebe, 

mlade in stare generacije, 

- starost: obdobje, ko človek dozori do polne človeške uresničitve (Ramovš, 2003). 

Proučevanje oz. demografske raziskave prebivalstva to delijo v tri velike starostne skupine – 

mladi, odrasli in stari. Kot stari so opredeljeni stari 60 let ali več, mladi pa stari od 0 do 19 let. 

Po drugi delitvi so kot stari opredeljeni stari 65 let ali več, mladi pa otroci do 14. leta. Slednja 

delitev se vedno bolj uveljavlja (Šircelj, 2009). 

Pečjak (2007) navaja, da psihološke enciklopedije delijo življenje v naslednje razvojne 

stopnje: detinstvo (do 2. leta), zgodnje otroštvo (do 7. leta), pozno otroštvo (do 11. leta), 

najstništvo (do 18. leta), mladost (do 25. leta), mlajša odraslost (do 35. leta), pozna odraslost 

(do 45. leta), mlada srednja leta (do 55. leta), pozna srednja leta (do 65. leta), zgodnja starost 

(do 75. leta), srednja starost (do 85. leta) in pozna starost (več kot 85 let). 

V tej magistrski nalogi se izraz star uporablja za osebe stare 65 let ali več. 

Ramovš (2003) starost deli na: 

- zgodnje starostno obdobje: od 66. do 75. leta (privajanje na upokojensko svobodno 

življenje, dokaj trdno zdravje, dejavno življenje), 

- srednje starostno obdobje: od 76. do 85. leta (upadanje moči in zdravja, izguba 

vrstnikov, pogosto zakonca), 
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- pozno starostno obdobje: po 86. letu starosti (prejemnik pomoči, nemi učitelj 

najglobljih temeljev človeškega dostojanstva, zadnje naloge v življenju). 

Kot v vsakem življenjskem obdobju je potrebno tudi v starosti razlikovati tri starosti: 

1. kronološka starost – pokaže jo rojstni datum, 

2. funkcionalna starost – pokaže jo zmožnost samostojnega opravljanja temeljnih 

življenjskih opravil (imenujemo jo tudi biološka starost),  

3. doživljajska starost – pokaže celosten človeški odnos do starosti in vsega, kar je 

povezano z njo (Ramovš, 2003). 

Popolnega soglasja o tem, kdaj je človek star, ni. V gradivih Združenih narodov so kot stari 

opredeljeni stari 60 let in več, posamezna gradiva Združenih narodov pa v objavah, kjer delijo 

prebivalce v starostne strukture, kot zadnjo navajajo ljudi stare 65 let in več. Različna okolja 

različno določajo mejnike starosti. Demografi so precej časa med stare uvrščali stare 60 let ali 

več, zaradi podaljševanja življenjske dobe in tudi delovne dobe, se je meja sčasoma dvignila 

na starost 65 let. Pri tej starosti se, vsaj v večini evropskih držav, zgodi prehod  iz ekonomsko 

aktivnega življenja v upokojitev, kar sicer za Slovenijo še ne velja, zakonodaja na tem 

področju pa tudi pri nas predvideva postopno podaljševanje delovne aktivnosti prebivalstva. 

Človek postane star pri 65 let tudi po zdravstvenih merilih, saj so smrti pred 65. letom 

poimenovane kot prezgodnje smrti (Šircelj, 2009). 

Starost se lahko obravnava z različnih vidikov: biološkega, socialnega, subjektivnega, 

vedenjskega, koledarskega. 

Starost je postala tudi predmet zanimanja politike. Leto 1999 je bilo razglašeno za 

mednarodno leto starih. Prehod v novo tretje tisočletje zaznamuje prehod iz stoletja otroka v 

stoletje starostnika.  

Baltes (1999, v Kobentar, 2008) staranje opiše kot proces, ki prinaša spremembe na področjih 

zdravja in bolezni, avtonomije in odvisnosti, kompetenc, deficitov, svobodne volje, 

zapuščenosti, modrosti. Pojavi se strah pred izgubo varnosti, umiranjem, smrtjo, pravicami in 

dolžnostmi. 

 

Mali (2008) loči na področju gerontološkega raziskovanja štiri področja staranja: 

1. kronološko staranje: posameznikova starost, ki ni nujno povezana s posameznikovim 

zdravjem, duševnimi sposobnostmi in socialnim statusom, 

2. biološko staranje: spremembe v telesu, ki se kažejo v zmanjšanih sposobnostih v 

delovanju organizma, 
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3. psihološko staranje: spremembe senzoričnih in perceptivnih procesov, mentalnih 

funkcij, osebnosti in motivacije, 

4. sociološko staranje: spremembe, ki jih posameznik zaradi starosti doživi v družbi, 

družini in na individualni ravni. 

Staranje prebivalstva v sodobni družbi postaja vedno večji problem in se mu namenja vedno 

več pozornosti, saj delež starega prebivalstva v družbi narašča. V razvitem svetu je za 

preživljanje starosti, v smislu zagotavljanja materialnih potreb, dobro poskrbljeno, premalo 

pozornosti in skrbi se posveča področju zagotavljanja pogojev za kakovostno staranje na 

osebnostni ravni in na ravni medčloveških odnosov. 

V zadnjem času je ena od najpopularnejših skovank na temo staranja izraz aktivno staranje 

kot nasprotje starosti, ki se jo enači z odvisnim, pasivnim obdobjem življenja. Svetovna 

zdravstvena organizacija definira aktivno staranje kot »proces optimiziranja priložnosti za 

zdravje, participacijo in varnosti, da bi izboljšali kakovost življenja starostnikov« (WHO, 

2002, str. 12, v Kuhar, 2008).  

Aktivno staranje je neprekinjeno udejstvovanje na socialnem, ekonomskem, kulturnem in 

civilnem področju kot tudi povečanje fizične aktivnosti starostnikov, možganskega fitnesa in 

podaljševanja zaposlenosti (Kuhar, 2008). 

2.1.1 Biološki in psihobiološki vidik  staranja 

Pečjak (2007) biološko starost definira kot ohranjenost organizma, stanje organov glede na 

koledarsko starost in prisotnost ali odsotnost starostnih bolezni. Starajo se posamezni organi, 

skupine organov in celice. Staranje vpliva na celoten organizem, psihološko je pomembno, da 

staranje vpliva tudi  na zunanji videz človeka. 

Sodobna družba močno poudarja pomen zunanjega videza, ki ga je mogoče tudi umetno 

spreminjati. Osebe z mlajšim videzom se bolje počutijo, kar vpliva na oblikovanje človekove 

samopodobe, od česar je odvisno človekovo počutje in vedenje. Znaki biološkega staranja so 

porumeneli zobje, opešan vid, znižanje občutljivosti sluha, naglušnost, upadanje občutljivosti 

za okus, spremembe na koži (gube, starostne pege na obrazu in rokah, ohlapnost, bradavice in 

izrastki, rahlo rumena ali rožnata obarvanost), spremembe las in lasišča (upadanje števila las, 

plešavost, sivenje). Manj opazne so spremembe mišičnega tkiva in kosti (nenavadna drža in 

hoja), kosti postanejo šibkejše in se hitreje nalomijo ali zlomijo, zmanjša se telesna višina 

zaradi sprememb kit in sklepov, pešanje mišic, podaljša se reakcijski čas in upada hitrost 

mišičnega reagiranja. Staranje posameznika je odvisno od genetskih podlag in izkušenj pa 

tudi od poklicne in fizične aktivnosti. Pomembnejše so spremembe v notranjih organih, ki jih 
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je prav tako veliko: srčna mišica oslabi, žile se odebelijo, zmanjšuje se število dihov, 

izmenjava zraka v pljučih je nezadostna, spremembe v prebavnih organih – žleze slinavke 

izločajo manj sline, kar otežuje požiranje, zaradi zmanjšanja absorpcijske površine upada 

sposobnost absorbiranja hrane in drugih sestavin v krvni obtok – sprememba telesne teže, 

povečana prostata pri moških, pogosta potreba po odvajanju vode, mokrenje. S psihološkega 

vidika so najpomembnejše spremembe delovanja možganov v starosti. S staranjem se teža 

možganov zmanjšuje. Zaradi sprememb v malih možganih, ki uravnavajo hojo in gibe, je 

gibanje počasnejše, težje je ohranjanje ravnotežja in pokončne drže ter posledično so padci 

pogostejši, drobni gibi postanejo manj natančni, spremembe nastajajo v funkcioniranju 

spomina. Zdrav organizem ob skrbi zanj, zavestno pa od srednjih let dalje, spremembe 

življenjskih funkcij dokaj zadovoljivo prenaša, težje pa je staranje organizma ko nastopi 

bolezen. S staranjem slabi tudi imunski sistem, zaradi česar je telo bolj dovzetno za razne 

okužbe oz. bolezni (Pečjak, 2007). 

2.1.2 Socialni in psihosocialni vidik staranja 

Pečjak (2007) pravi, da je posameznikovo doživljanje obdobja starosti,  v veliki meri odvisno 

od njegove samopodobe. Gre za predstavo človeka o sebi zaradi osebnih izkušenj kot tudi za 

ponotranjenje drugih mnenj. Samopodoba je močno odvisna od mnenja drugih ljudi. Nekateri 

avtorji razlikujejo med fizično, socialno in idealno samopodobo. Starejšim ljudem se 

samopodoba praviloma znižuje. Postarali so se, vedno manj je stikov z drugimi ljudmi, 

prilagajajo se pravilom, ki veljajo za stare ljudi. Pri starostni samopodobi je pomembno 

človekovo zdravstveno stanje. S starostjo oslabi osebnostna poteza zaupanja vase, to pa vpliva 

na povečano emocionalno občutljivost starih ljudi, labilnost, depresivnost in psihološko 

ranljivost. 

V sodobni psihologiji je pomemben pojem jaza – self, svojstvo. »Jaz obsega vsa občutja, ki 

jih posameznik povezuje z lastno osebo, vsebuje identitete in osebne vrednote. Samopodoba 

ni nič drugega kot posameznikov pogled na svoj jaz, ki je lahko pravilen ali napačen« (Pečjak, 

2007, str. 74). V starosti prihaja do razhajanja stvarnega in idealnega jaza. Prvi pravi človeku, 

da je grd, nemočen in osamljen, drugi pa, da je še vedno močan, privlačen in spoštovan. 

 

Za starost so značilne tri reakcije na starost: 

- pretirano dobra samopodoba: posamezniki se ocenjujejo višje kot je njihovo dejansko 

in resnično stanje (se imajo za močnejše, pomembnejše, lepše), 
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- pretirano slaba samopodoba: posamezniki se ocenjujejo slabše, kot je njihovo dejansko 

stanje (nad vsem se pritožujejo, to vodi v pesimizem, depresijo), 

- resnična samopodoba: posamezniki se ocenjujejo stvarno in se vidijo takšne, kot v 

resnici so (Pečjak, 2007). 

2.1.3 Starizem, predsodki in tabuizacija starosti 

Starizem je diskriminacija starostnih skupin. Starizem izloča starejše osebe iz družbenega 

življenja. Takšno je npr. stališče oz. predlog prisilne upokojitve univerzitetnih profesorjev po 

65. letu starosti, višje zavarovalnine za starejše ljudi, hitrejše odplačevanje dolgov bankam in 

odklanjanje zadolževanja starejših ljudi. Tako pri starizmu kot pri drugih oblikah 

diskriminacije, gre za neupravičeno posploševanje nekaterih lastnosti na vse posameznike v 

določeni skupini (Pečjak, 2007). Starizem je odziv na različne vidike. En vidik je občutek 

ogroženosti, saj je starejših ljudi v družbi vedno več in se mlajše generacije počutijo 

ogrožene. Stik s starejšimi mlajše generacije spominja na njihovo prihodnost in umrljivost. 

Gre za sproščanje frustracij in stresov, ki jih je najlažje usmeriti proti šibkim in 

nezavarovanim ljudem. 

Kar se predsodkov proti starim ljudem tiče, so v Sloveniji zelo razširjeni. Starost je prezrta 

generacija, kot da sploh ne obstaja. Po mnenju Pečjaka (2010) dejansko stari obstajajo, a 

socialno ne obstajajo. Navada, da  se starostniku odstopiti sedež na avtobusu izginjaje, 

obenem pa nove norme še niso vzpostavljene. Povečuje se zaničevalni odnos do starejših, saj 

se je dovoljeno grdo vesti do starejšega, ga nahruliti. Starejši so potrošniki in pomembno 

vplivajo na družbeno življenje, pa če se to še tako negira. Negacijo svoje generacije 

starostniki težko sprejemajo, predvsem zato ker se jih želi osamiti. Veliko starostnikov je 

osamljenih. Starostno depresivnost se lahko prepreči s pravilno vključenostjo v družbo.  

2.2 Vede o staranju 

2.2.1 Gerontologija 

Acceto (1987), ki se je v Sloveniji ukvarjal z gerontologijo, opredeljuje gerontologijo kot 

socialnomedicinsko znanost 21. stoletja. Na začetku razvoja je gerontologija temeljila 

predvsem na medicinskih vidikih. Z razvojem znanosti, raziskovanja in vključitvijo drugih 

ved (sociologija, psihologija, demografija) v raziskovanje starosti, je gerontologija postala 

samostojna veda. Gerontologija ne raziskuje starega človeka zgolj v starem telesu, temveč 

tudi in predvsem v socialnem, političnem, kulturnem in še kakšnem kontekstu. Mejnik 
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načrtnega raziskovanja starosti predstavlja ustanovitev prvega inštituta za proučevanje 

problemov staranja leta 1928 na Standfordski univerzi v ZDA (Požarnik, 1981).  

Gerontologija proučuje vzroke in pogoje staranja, ter vedenje in doživljanje povezano s 

staranjem. K razvoju gerontologije je pripomogel povečan delež starih ljudi v družbi, razvoj te 

vede pa ni vplival na podobo starostnikov v družbi, ki klub temu ostaja še vedno polna 

predsodkov. 

Očitki gerontologiji so, da ni samostojna veda, temveč le povezovanje ali uporaba znanja in 

teorije z različnih vidikov proučevanja posameznika. V gerontologiji Slovenci ne zaostajamo 

za drugimi narodi. V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja smo imeli gerontološki inštitut v 

Trnovem v Ljubljani, ki je bil po kakovosti v svetovnem merilu med prvimi in vodilnimi  

(Mali, 2008). 

Socialno delo s starimi ljudmi, je posebno področje socialnega dela, ki je močno povezano z 

gerontologijo. Socialno delo v domovih za stare je pri nas z gerontologijo povezano 

neposredno, saj je pri nas razvoj domov temeljil na socialnogerontoloških načelih. V začetku 

prejšnjega stoletja je bilo med socialnimi delavci zaslediti odpor do dela s starimi ljudmi. 

Delo s starostniki so ocenjevali kot nepomembno, nekoristno. Za to so obstajali različni 

vzroki: 

- za stare ljudi je veljalo, da so bolni, depresivni, odvisni od drugih, revni in 

potrebujejo institucionalno varstvo, 

- znanje o starosti in staranju je bilo šibko, 

- socialna politika je poskušala reševati le revne stare ljudi, ni namenjala pozornosti 

celotni populaciji starih ljudi (Mali, 2008). 

V drugi polovici prejšnjega stoletja se je pojmovanje starosti s strani socialnih delavcev 

obrnilo: število starih ljudi je močno naraslo, zato je populacija starih ljudi postala pomembna 

družbena skupina, razvijala se je politika upokojevanja, socialnega in zdravstvenega varstva, 

pozitivne predstave o starosti, staranju in starih ljudeh, razvoj socialne gerontologije, 

profesionalizacija socialnega dela in razvoj znanosti na tem področju (Mali, 2008). 

Koskinen (1997, v Mali, 2008) opredeljuje socialno delo s starimi ljudmi kot specifično, 

izhaja iz sodobnega razumevanja starosti, ki je kombinacija bioloških, psiholoških in 

družbenih procesov. Stari ljudje potrebujejo specifično pomoč, socialni delavci pa specifična 

znanja: o procesu staranja, socialni politiki, o praktičnih pristopih in metodah. Socialni 

delavci potrebujejo različne strokovne spretnosti - komunikacijo, sposobnost presojanja, 

sposobnost sodelovanja v multidisciplinarnih timih. Socialni delavec ocenjuje psihične, 

emocionalne, kognitivne in socialne zmožnosti starega človeka, išče vire pomoči bodisi v 
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domačem okolju bodisi v instituciji. Socialni delavec pomaga ljudem tako, da skupaj z njimi 

išče možnosti in sposobnosti za spopadanje in reševanje težav. Pomaga staremu človeku in 

njegovi družini poiskati pomoč ustreznih zunanjih služb, vpliva na odnose med starim 

človekom in njegovo družino ter širšim socialnim okoljem. 

2.2.2 Gerontagogika 

Gerontagogika je vzgojna in pedagoška veja gerontologije, je veda o osebnostnem 

oblikovanju, učenju, izobraževanju in človeškem zorenju za kakovostno starost in v starosti 

(Ramovš, 2010). 

Pojem gerontagogika se je v strokovni literaturi pojavil pred nekaj desetletji kot zadnji med 

tremi vzgojnimi pojmi za človekov razvoj v vseh treh obdobjih življenja (poleg pedagogike in 

andragogike). Preteklo stoletje je bilo stoletje otroka, konec dvajsetega stoletja pa je v 

ospredje stopil vse večji delež starega prebivalstva, ki je značilen za večino sveta, predvsem 

pa za razvite dežele zahodne kulture. Leto 1999 je bilo razglašeno za mednarodno leto starih 

ljudi in je nakazovalo prehod v enaindvajseto stoletje kot stoletje starih ljudi, na kar znanost o 

človekovem psihosocialnem razvoju in (samo)oblikovanju odgovarja z gerontagogiko.  

Proučevanje človeškega razvoja v starosti je potrebno iz več razlogov: 

- delež prebivalstva, ki je staro nad 60 let, narašča z nekaj odstotkov na več kot tretjino, 

- tri četrtine ljudi v tej starosti je povsem samostojnih, zelo zdravih in sposobnih, 

- v današnjih življenjskih razmerah hitrega razvoja elektronike, prometa in vsega, kar je 

pomembno za vsakdanje življenje, je potreba po vseživljenjskem učenju in 

osebnostnem oblikovanju za vsakogar osnovna socialna potreba (Ramovš, 2010). 

Gerontagogika temelji na spoznanjih gerontologije. Pomaga pri vključevanju tretje generacije 

v socialne mreže, ki že obstajajo, predvsem pa pri oblikovanju novih socialnih mrež v 

skupnosti, da bi omogočale starejšim ljudem polno osebnostno rast tudi v tretjem obdobju 

življenja ter njihovo aktivno vlogo in prispevek v skupnosti. Njen cilj je ustvarjanje 

programov in učnih metod za dejaven proces kakovostnega človeškega življenja v tretjem 

življenjskem obdobju, ki ga je mogoče doseči s kakovostnim sožitjem med tretjo in obema 

mlajšima generacijama. 

Ramovš (2010) ločuje splošno in socialno gerontagogiko. Splošna gerontagogika, imenovana 

tudi andragogika za tretje življenjsko obdobje, je predvsem izobraževalna veda za 
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pridobivanje novih intelektualnih informacij in znanj v tretjem življenjskem obdobju. 

Socialna gerontagogika pa je (samo)vzgojna veda za trajno socialno učenje v tretjem 

življenjskem obdobju: za prilagajanje novim razmeram, za medčloveško sožitje v osebnih 

odnosih in družbenih razmerjih ter za učenje medgeneracijske komunikacije. Med 

intelektualnim in socialnim učenjem so velike razlike. Posameznik si lahko pridobi bogato 

znanje in izobrazbo o komunikaciji in medčloveškem sožitju, pa mu to znanje ne izboljša 

njegovega vsakdanjega komuniciranja ali sožitja; za izboljšanje je potrebno socialno učenje. 

Na razlikah med intelektualnim in socialnim učenjem temelji deloma samostojni razvoj 

splošne in socialne gerontagogike. V praksi se pogosto izobraževalna skupina starejših ljudi 

(npr. pri univerzi za tretje življenjsko obdobje) preoblikuje v pravo prijateljsko druščino, 

medgeneracijska skupina za kakovostno staranje, katere prvi namen je prijateljsko druženje, 

pa ima v svojem delovnem programu pogosto tudi izobraževalne dejavnosti. 

2.3 Psihologija staranja 

»Kapacitete v starosti seveda niso več take, kot so bile v mladosti, ampak tisti, ki ima zagon 

že v mladosti, bo imel zagon tudi v starosti. Prav zato moramo že v mladosti sanjati, da bomo 

tudi na stara leta imeli sanje, ki jih še lahko odsanjamo« (Pečjak, 2010).  

Pečjak (2010) poudarja pomen aktivnega življenja in smisla v vseh življenjskih obdobjih. 

Opozarja na načrtno prezrtost starostnikov, ki naj bi v sodobni družbi, po prepričanju mnogih, 

le odžirali kruh mladim. Pečjak govori kot starostnik. Negacijo njihove generacije starostniki 

težko doživljajo, menijo, da se jih želi osamiti. Iz tega izvira pogost občutek osamljenosti pri 

starostnikih. Samomori pri starostnikih niso redki. Starostniki se največkrat sprašujejo, kaj jim 

sploh še ostane. Najpogostejša reakcija je umik, v smislu, da v starosti nič več ne ostane, in 

takšni ljudje samo ždijo za zapečkom. Druga reakcija je bolj pozitivna, starostniki se 

osredotočijo v tisto, kar jih še čaka in je še mogoče doseči in doživeti. V to drugo skupino 

uvrščamo ljudi, ki so bili do starosti zelo aktivni in njihov motor samo še dela naprej s polno 

paro. Tisti, ki ima zagon že v mladosti, ga bo imel  tudi v starosti. 

2.3.1 Osebnostne lastnosti 

Pečjak (2007) osebnost definira kot »relativno stabilno integracijo človekovih lastnosti, 

značilnosti, kognitivnih, motivacijskih in emocionalnih pogojevalnikov, kot se kažejo 

navznoter (doživljanje) in navzven (vedenje)« (Pečjak, 2007, str. 159).  

Razlikujemo lahko štiri osnovne starostne osebnostne tipe: 
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- integrirana osebnost: odprtost duha, zadovoljstvo z življenjem, ohranjena razumska 

aktivnost, uspešna kompenzacija, 

- samoobrambna osebnost: visoke težnje, ambicije in storilnostna motivacija, močna 

potreba po kontroli impulzov in obramba pred tesnobo, 

- pasivna, odvisna osebnost: odvisnost od drugih ljudi, sorodnikov ali negovalk, 

potrebuje podporo in išče pomoč, 

- neintegrirana osebnost: zmedenost in specifične motnje, šibka osebnostna organizacija 

(Pečjak, 2007). 

2.3.2 Radosti v starosti 

Po Trstenjaku je človek poklican za srečo. V primerjavi z živalmi je edino živo bitje, ki lahko 

v svojih dejanjih vidi smisel (Starc, 2010). 

Nekatere psihološke raziskave so pokazale, da so stari ljudje srečnejši in bolj zadovoljni s 

svojim življenjem kot mladi (George, 2010, v Starc, 2010). Naloge, ki jih pred človeka 

postavlja mladost, so hkrati zagon za rast in vir stresa. Starost človeka v marsičem osvobaja. 

Večina razvojnih nalog je zaključenih. Otroci so se osamosvojili, zaposlitev je prešla v 

upokojitev, za človekom je življenje, ki omogoča doživljanje smisla.  

Trstenjak je mnenja, da je srečo lažje doseči v starosti, to povezuje z modrostjo in zrelostjo. 

Sodobni človek vedno znova hrepeni po užitkih, ki ne vodijo v pravo srečo. Po Trstenjaku je 

sreča, srečanje s samim seboj in poziva, da vsak v sebi poišče tisto, kar ga napolnjuje s 

smislom (Starc, 2010). 

Pečjak (2010) meni, da so pozitivne emocije v starosti v večji meri povezane z vnuki in manj 

s svojimi otroki. Za otroke je dostikrat breme, da obiščejo »ta stare«. Tisti, ki so aktivni v 

starosti, najdejo zadovoljstvo v različnih aktivnostih. Veliko umetnikov je uresničilo svoje 

sanje šele v starosti. Uresničili so talent, za katerega v mladosti ni bilo časa, zaradi 

preobremenjenosti z delom, družino ali iz drugih razlogov. 

2.3.3 Težave v starosti 

Demenca je »progresivno upadanje kognitivnih funkcij zaradi možganske poškodbe ali 

bolezni v večji meri kot pri normalnem staranju. Posebno so prizadeti spomin, pozornost, 

jezik in sposobnost reševanja problemov« (Pečjak, 2007, str. 173). Simptomi demence so 

motnje govora (jezika), motoričnih spretnosti, kratkotrajnega in bližnjega spomina, 

prepoznavanje zakonca, otrok, bratov, sester in celo samega sebe v ogledalu, podaljšani 

reakcijski časi, blodne ideje, zmedenost, spremeni se osebnost. Najpogosteje nastopi demenca 

po 65. letu. Poznamo različne vrste demence kot so: Alzheimerjeva bolezen, vaskularna 
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bolezen (večkratni infarkt), oboji vzroki, Parkinsonova bolezen, mešani vzroki, možganske 

poškodbe. 

Smrt je poleg rojstva edini neizogiben dogodek v življenju. Z biološkega vidika pomeni smrt 

popolno in neobnovljivo prenehanje življenjskih funkcij organizma, ni pa popolnoma jasno, 

kdaj točno nastopi. Pri človeku je pomemben tudi socialni vidik smrti. V zahodnem svetu je 

smrt tabu. Človek jo odriva v podzavest in jo odklanja, saj se je boji. V nekaterih drugih 

kulturah je smrt eden od dogodkov življenja (Pečjak, 2007). 

2.3.4 Potrebe v starosti 

V sodobni družbi so bolj kot kdajkoli zadovoljene materialne potrebe ljudi, tudi starih. 

Materialne in telesne potrebe so osnova, ki omogoča pojavljanje in zadovoljevanje vseh višjih 

človekovih potreb. Zadovoljene materialne potrebe starih ljudi ne zmanjšujejo občutka 

osamljenosti, saj svoje življenjske izkušnje doživljajo kot manj plodne, svojo starost pa kot 

brezciljno in nesmiselno. Zavrta je potreba po sprejemanju pomoči v onemoglosti. 

Kakovostna starost je skupek uravnotežene zadovoljenosti vseh potreb, v vseh šestih 

razsežnostih človekovega življenja, kot jih navaja Ramovš (2003). 

»Potrebe v starosti so smerokaz pri prizadevanjih za kakovostno starost. Materialne potrebe so 

ena plat kakovostne starosti, nematerialne pa druga. V starosti so medčloveški odnosi enako 

pomembni kakor materialna preskrbljenost« (Ramovš, 2003, str. 129). 

 

Potrebe so mehanizem živih bitij, da se ohranjajo in napredujejo. Pri človeku so potrebe 

motivacijska energija, so vzgib, da si pomaga. Zadovoljevanje potreb je pogoj za človekov 

razvoj in samouresničitev. Za stare ljudi je značilno, da imajo dokaj dobro zadovoljene 

materialne potrebe, slabše pa je zadoščeno njihovim potrebam po medčloveških odnosih. 

Ramovš (2003) razvija šestdimenzionalni model celostne podobe človeka: 

- biofizikalna ali telesna razsežnost – osnova vseh višjih razsežnosti, 

- psihična ali duševna razsežnost – zaznavanje okolja in sebe s čutili, intelektualna 

predelava informacij, čustvena barva dogajanja v zavesti, spomin, navade, obnašanje, 

- noogena ali duhovna razsežnost – svoboda odločanja in odgovornost za svoje 

odločitve, zmožnost prepoznavanja več stvarnih možnosti in vrednostna orientacija 

med njimi, 

- medčloveško družbena razsežnost – povezave med ljudmi na ravni temeljnih odnosov 

in parcialnih razmerij v temeljnih človeških skupinah ter razmerja v družbi, 
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- zgodovinsko kulturna razsežnost – človekov individualni ali ontogenetski razvoj od 

spočetja do smrti ter vrstni ali filogenetski razvoj človeštva od hominizacije3 naprej, 

- eksistencialna ali bivanjska razsežnost – človekovo spraševanje, kaj je smisel 

posameznega dejanja, trenutka, situacije, iskanje smisla za daljše obdobje svojega 

življenja ter smisla življenja, zgodovine in celotne stvarnosti.  

Človek ima v vsaki od razsežnosti specifične potrebe: v biofizikalni razsežnosti ima potrebe 

po rasti, zdravju, hrani, tekočini, toploti, gibanju, počitku; v psihični po informacijah, užitku, 

varnosti, veljavi; v noogeni po svobodi, odgovornosti, življenjski orientaciji; v medčloveško 

družbeni po medčloveških odnosih, po lastnem ugledu v družbi, po organizaciji družbe in 

redu v njej; v zgodovinsko kulturni po učenju, razgledanosti, napredovanju, ustvarjalnosti, 

delovni uspešnosti, predajanju svojih življenjskih spoznanj in izkušenj drugim ljudem; v 

eksistencialni pa po doživljanju smisla trenutka, situacije, posameznih obdobij v svojem 

življenju ter v življenju kot celoti (Ramovš, 2003). 

Posamezne potrebe so v posameznih obdobjih različno dejavne. V otroštvu in mladosti je 

najmočnejša potreba po telesnem in duševnem razvoju, v srednjih letih po svobodi odločanja 

in odgovornosti, v starosti pa spet različno, v posameznih obdobjih starosti kot smo starost 

razdelili predhodno. Največji razpon dosegajo v starosti predvsem tri višje človeške 

razsežnosti: medčloveško družbena, zgodovinsko kulturna in eksistencialna, znotraj teh 

razsežnosti pa potreba po temeljnem ali osebnem medčloveškem odnosu, potreba po 

predajanju svojih življenjskih izkušenj in spoznanj mladi in srednji generaciji ter 

eksistencialna potreba, da človek doživlja svojo starost kot smiselno obdobje življenja, kakor 

sta bili mladost in srednja leta (Ramovš, 2003).  

V nadaljevanju so potrebe po Ramovšu (2003) podrobneje predstavljene. 

 

• Potreba po materialni preskrbljenosti 

Telesne in materialne potrebe po hrani, obleki, toplem stanovanju, čistoči, krepitvi in 

ohranjanju zdravja, zdravljenju bolezni imajo prednost vse življenje. Glede zadovoljevanja 

teh potreb se starost ne razlikuje od mladosti ali srednjih let. Zadovoljevanje teh potreb je 

odvisno predvsem od posameznikove materialne preskrbljenosti. V današnji razviti družbi je 

glavni vir preskrbljenosti za stare ljudi starostno in invalidsko pokojninsko zavarovanje na 

temelju zaposlitve. Lastno delo je eden temeljnih virov materialne varnosti v starosti. 

                                                 
3 Učlovečenje ali hominizacija imenujemo proces razvoja človeka iz opičjega prednika 
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• Potreba po ohranjanju telesne, duševne in delovne svežine 

Navedene potrebe so med temeljnimi potrebami in vrednoami v starosti. Navodila in 

priporočila, kako poskrbeti za zdravje, aktivno življenje in mladostno svežino v starosti, je 

moč srečati na vsakem koraku. Navedenim potrebam je potrebno posvečati pozornost vse 

življenje, v starosti še toliko bolj. Dejavno življenje je temelj mladostne svežine v starosti. 

Telesna, duševna in delovna zmogljivost so sicer tesno povezane  z zadovoljevanjem višjih 

nematerialnih socialnih potreb. Če gledamo celoto vseh človeških razsežnosti, je večina ljudi 

ob upokojitvi na višku življenjskih moči – v glavnem je materialno preskrbljena, dobrega 

zdravja in z zrelimi življenjskimi izkušnjami. Naštete tri potrebe so primarne vse življenje in v 

vsakem človeku, vendar je v današnji družbi na pragu starosti mehanizem za njihovo 

uravnoteženje otopel in uspavan, zaradi slabih navad in breme v srednjih letih, zato jim je 

potrebno  v starosti nameniti posebno pozornost. 

 

• Potreba po osebnem medčloveškem odnosu 

Ta potreba je v starosti najbolj problematična nematerialna socialna potreba, je prva ali glavna 

potreba v starosti, pogosto pa je nezadovoljena. Star človek potrebuje reden stik z nekom, ki 

ga ima za svojega, ki mu zaupa, potrebuje trdnost in trajnost osebnega človeškega odnosa. 

Osamljenost je v starosti ena največjih težav, za starega človeka je tako huda kot telesna 

podhranjenost. Ta potreba je med starimi ljudmi med najmanj zadovoljenimi in je zato  ena od 

najbolj razširjenih in najhujših stisk v starosti. 

Človek je družbeno bitje. Ne živi sam temveč v skupinah – v družini, v šolskem razredu, 

prijateljski mreži, na delovnem mestu, interesni skupini, politični stranki ter v drugih 

formalnih in neformalnih skupinah. Starejši ljudje so s starostjo izločeni iz teh skupin, zato pri 

njih nastopi osamljenost. Osamljenost razlagata dve teoriji: po prvi družba stare ljudi izolira, 

diskriminira in izključuje, po druga pa se star človek sam umika iz družbenega življenja. Gre 

za vzajemno delovanje: družba odklanja starostnika, zato se ji ta izmika – ker se star človek 

izmika družbi, ga ta odklanja. 

 

 

 



TEORETIČNI DEL 

  15 

 

• Potreba po predajanju življenjskih izkušenj in spoznanj mladi in srednji 

generaciji 

Zmožnost prenašanja človeških izkušenj je bistvo posameznikovega osebnostnega razvoja. 

Gre za predajanje znanja in izkušenj tako mlajši kot srednji generaciji kot za predajanje 

znanja v »zgodovinsko – kulturni zaklad«. Neločljiva je notranja povezanost med lastnim 

sprejemanjem novih znanj pri starem človeku in predajanjem  izkušenj drugim. Če človek v 

starosti ne zmore zadovoljiti temeljne potrebe po predajanju svojih življenjskih izkušenj mladi 

in srednji generaciji, tudi z vseživljenjskim učenjem novega, doživlja svoje dotedanje 

življenje kot nesmiselno. 

 

• Potreba po doživljanju smisla starosti 

O smislu življenja in svojega obstoja se človek sprašuje vse življenje, najbolj intenzivno  v 

mladosti, ko se odloča za svojo nadaljnjo pot ter v starosti, ko se bliža konec življenja in 

človek razmišlja, kaj vse je v njem storil.  

V starosti se začne človek spraševati o smiselnosti svojega dotedanjega dela, družine, 

partnerstva, otrok. Frankl (1994) je ugotovil, da je človekova volja do smisla, temeljna 

človeška energija. Človek, ki ne doživlja smisla svoje starosti, ostane brez energije za 

opravljanje vsakodnevnih nalog. Ustvarjalno delo in bogato doživljanje sta dve od poti za 

uresničevanje smisla v starosti. Starost je potrebno sprejeti s prepričanjem, da je to obdobje 

prav tako smiselno, kot sta bili mladost in srednja leta. Starost je posebno obdobje življenja s 

svojimi značilnostmi, zmožnostmi in nalogami. V starejših letih narašča pobožnost, saj 

nekateri  verniki najdejo v veri smisel življenja. 

 

• Potreba po negi v starostni onemoglosti 

Pri tej potrebi je pomembno sprejemanje človeške onemoglosti: onemogel star človek mora 

sprejeti svojo onemoglost, svojci in tisti, ki ga negujejo pa njegovo. Ker sta prevladujoči 

vrednoti današnjega časa avtonomija in neodvisnost ter človekova samozadostnost, si star 

človek težko prizna, da je nebogljen, nemočen, opešan, oslabel. Ljudje si težko priznajo, da 

potrebujejo tujo pomoč in ko jo morajo sprejeti, se čutijo razvrednoteni. Negovanje bolnega, 

onemoglega človeka je pristna človeška potreba, na njej gradijo razvoj vse kulture.  Vsakdo, 

ki je bil kdaj v vlogi negovalca, je to doživljal kot nekaj vrednega in smiselnega. Človeška 
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nebogljenost, s potrebo po negi, in človeška ustvarjalna moč, s potrebo po solidarnosti, sta 

komplementarna pola ene in iste človeškosti, ki osnuje človeka kot takega. 

 

• Potreba po nesmrtnosti 

Potreba po nesmrtnosti je v človeku prvinska, s staranjem prihaja vedno bolj do izraza. V 

današnjem času je najbolj splošna oblika potrebe po nesmrtnosti zaverovanost ljudi v trajno 

mladost, ustvarjalnost. Zdravi načini zadovoljevanja potrebe po nesmrtnosti so skrb, da bi se 

človeka po smrti spominjali, prizadevanje, da bi ostala za človekom njegova dela, vera v 

življenje po smrti. Ta potreba je močno povezana s človekovim verovanjem. 

 

Slovenija trenutno še nima niti sistematične raziskave o potrebah, zmožnostih in stališčih 

tretje generacije niti ni vključena v katero od mednarodnih tovrstnih raziskav.  Izvedeni sta 

bili le dve delni tovrstni raziskavi v dveh slovenskih občinah, v Komendi ter v Radljah ob 

Dravi (Ramovš, 2011). 

V letu 2008 je začela v Sloveniji potekati celovita gerontološko – medgeneracijska raziskava 

Stališča, potrebe in zmožnosti, ki jih imajo prebivalci RS, stari 50 let in več, ki zajema 

področje zdravja in socialnega funkcioniranja. Raziskava ima tri izhodišča: 

- interdisciplinarno raziskovanje z upoštevanjem celovitega človeka v šestih 

razsežnostih: telesni, duševni, duhovni, socialni, razvojni in bivanjski; poleg 

interdisciplinarnosti je raziskava naravnana celostno (vključila je znanost, politiko, 

državo, civilno družbo, društva, religije, družine, posameznika); 

- raziskovanje potreb, zmožnosti in možnosti ljudi naj poteka ciljno za konkretne potrebe 

političnega načrtovanja in ukrepanja, za potrebe stroke ter posameznikov, družin in 

civilne družbe; 

- kakovostno raziskovanje z osebnim terenskim anketiranjem vzorca slovenskega 

prebivalstva, starega 50 let in več, upoštevanje in primerjava s tujimi sorodnimi 

raziskavami (Ramovš, 2011). 

Vsaka od šestih razsežnosti podobe človeka naštetih v prvi alineji prejšnjega odstavka ima 

specifične potrebe, ki so gibalo razvoja, in svoje zmožnosti, vse skupaj pa tvori nedeljivo 

sistemsko celoto, ki se na ravni osebne svobode najbolj izrazito kaže kot osebno stališče. 

Staranje posameznega človeka je tako najlažje dojeti s proučevanjem posameznikovih potreb, 

zmožnosti in stališč. Proučevanje slednjih na celotnem starajočem se prebivalstvu, je pot do 

odgovorov na potrebe trga dela ob zmanjševanju deleža aktivne srednje generacije, vzgojne 
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izzive, oblikovanje novih učnih in vzgojnih programov za solidarno sožitje, politična 

vprašanja o načinu prestrukturiranja sistemov socialne varnosti na principu medgeneracijske 

solidarnosti, na potrebe zdravstvene in socialne stroke, da odgovorijo s ponudbo novih 

programov, potrebe arhitekture po urejanju starosti prijaznih bivalnih okolij ter na potrebe 

drugih strok. Zaradi staranja se spreminjajo medgeneracijska razmerja in sistemi socialne 

varnosti, medčloveško sožitje pa je potrebno ohraniti na principih humanih, etičnih in 

solidarnih načel, ki so do zdaj omogočali družbeni razvoj (Ramovš, 2011). 

Da lahko odgovorimo na številne spremembe, vprašanja, zagate, ki jih prinaša povečano 

število starega prebivalstva, so pomembne pristne informacije o dejanskih potrebah, 

zmožnostih in stališčih ljudi.  

Raziskava je imela za cilj ugotoviti socialne in zdravstvene potrebe Slovencev, starih 50 let in 

več, ugotoviti njihove zmožnosti krepitve osebnega zdravja in socialne blaginje, predvsem pa 

medgeneracijsko sodelovanje z mlajšima generacijama ter ugotavljanje njihovih pričakovanj 

in stališč do zdravstvenih in socialnih storitev ter javnih služb s tega področja. 

Ramovš (2011) predstavlja nekaj podatkov o raziskanem vzorcu populacije. Vzorec je 

zajemal 1800 oseb starih 50 let in več, kar predstavlja 750.000 prebivalcev Slovenije v tem 

starostnem razredu. Povprečna starost anketiranih je bila 66,03 leta, najmlajši anketirani je bil 

star 50 let, najstarejši moški 91 let, najstarejša ženska pa 98 let. V vzorcu je bilo 17,5 % več 

žensk kot moških. Velik delež anketiranih ima zelo nizko izobrazbo, kar ni presenetljivo, saj 

gre za populacijo rojeno do leta 1960, ko možnosti izobraževanja še niso bile tako široke kot 

danes. Dve tretjini anketiranih živi z zakoncem. Kakovostno sožitje v zakonu in družini je 

najboljša naložba v starost. Dobra petina anketiranih je ovdovelih. Ovdoveli, samski in drugi, 

ki živijo brez partnerja – vseh skupaj je tretjina slovenskega starejšega prebivalstva – so 

najbolj rizična skupina za revščino, osamljenost in oskrbo v starostni onemoglosti. 

Osamljenost na stara leta se lahko preprečuje tako, da se že v srednjih letih gradijo trdni 

odnosi z ljudmi, ki bodo prisotni v posameznikovem življenju tudi v njegovi starosti. Ob smrti 

zakonca je za ovdovelega pomembno, da zdravo preboli izgubo bližnjega, navezuje nove stike 

z ljudmi in živi samostojno z novimi aktivnostmi, ki jih je sposoben izvajati. Nosilci raziskave 

so se trudili, da bi moral vzorec zajeti zadostno število starejših, ki živijo v domovih za stare. 

Glede na to, da živi v domovih za stare približno 5% starejših od 65 let, bi moralo biti 25 oseb 

iz te skupine v vzorcu. Zajetih je bilo le 16 oseb. Majhen delež zajete  populacije ne dovoljuje 

generalizacije rezultatov na vso populacijo, ki živi v domovih za stare. 
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2.4 Socialne mreže in socialni kapital v starosti 

2.4.1 Socialne mreže 

Medčloveške povezave so za človekovo preživetje  nujne in temeljne. Socialno mrežo tvorijo 

medčloveška razmerja in odnosi, ki posamezniku pomagajo, da uspeva, napreduje, ustvarja, 

postavlja pravila igre za življenje, za družbeno sožitje, ustvarja družbeno sprejemljive in 

nesprejemljive vloge, v težavah pomaga, da ne propade. Socialne mreže so različne: naravne 

socialne mreže (družina, sosedi, sorodstvo, prijatelji), umetno oblikovane socialne mreže za 

krajši čas ali za posamezne vidike življenja (skupine za samopomoč, terapevtske skupine), 

trajnejše in celostne socialne mreže za socialno urejanje (prevzgojni zavodi), nadomestne 

socialne mreže, ob izpadu katere od bistvenih socialnih funkcij iz naravnih socialnih mrež 

(rejniške družine, domovi za stare). Znotraj posamezne socialne mreže igra veliko vlogo način 

komunikacije med posamezniki. Njihova kakovost je odvisna predvsem od sposobnosti ljudi 

za dobro medsebojno komuniciranje. Komunikacija loči ljudi in jih uvršča na višji nivo v 

primerjavi z ostalimi živimi bitji (Ramovš, 2003). 

Socialne mreže so skupine, v katerih se udejanjamo kot socialna bitja – v njih se učimo biti 

otrok, mladostnik, vrstnik, starš, partner, prijatelj, sodelavec. V socialna okolja vstopamo vse 

življenje, pripadnost skupini ima svoj pomen tudi v starosti, saj pomaga pri ohranjanju 

socialne pripadnosti (Kobolt, 2009). 

Človek potrebuje tudi intimnost in sicer na treh področjih: na materialnem mora imeti varen 

osebni prostor, na osebnem mora imeti varno osebno doživljanje in zavest o sebi in na 

področju medčloveškega sožitja mora biti varna komunikacija z drugimi. Tako za otroka, 

mladostnika, odraslega kot tudi za starega človeka je osebni prostor zelo pomemben. Človek 

mora vse življenje gojiti zaupanje vase, v svoje ravnanje in doživljanje. Človekovo intimno 

doživljajsko jedro je vir moči in energije, ki staremu človeku ob prelomih v starosti daje moč 

za okrevanje, sprejemanje samega sebe z vsemi težavami in pomanjkljivostmi. Človek ima 

torej dva pola: na eni strani je del socialne mreže, na drugi strani pa ima osebno intimno 

življenje v samemu sebi. Oba pola sta enako pomembna, med njima je energetsko polje s 

stalno napetostjo. Posebno v starosti je pomembna uravnoteženost med obema poloma: 

neodvisnost in samostojnost starega človeka ter sprejetost pri svojcih, prijateljih, ustanovah. V 

današnjem času delujejo vzporedno tri socialne mreže: 

- tradicionalne iz kmečko – obrtniško – stanovske družbe (nastajale in delovale več 

tisočletij), 

- moderne iz industrijske družbe (zadnji dve stoletji), 
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- postmoderne – oblikujejo se zadnja leta v postindustrijski informacijski družbi 

(Ramovš, 2003). 

Socialne mreže tradicionalnih družb, ki so bile družinsko – sorodstvene ter sosedske pa tudi 

verske, so prešle v moderni industrijski družbi v zavarovalniške, državne, prostovoljske, 

solidarnostne, civilne, podjetniške. Tudi to obdobje že prehaja v postmoderno informacijsko 

in globalno družbo, ki bo spet na novo zastavila socialne mreže. Tako se na novo oblikujejo 

tudi nove socialne mreže za kakovostno staranje in povezovanje generacij (Ramovš, 2003).  

Raziskave (Ferligoj, Kogovšek, Dremelj, Hlebec in Novak, 2002)  kažejo, da se Slovenci, ko 

potrebujejo določeno obliko pomoči, obračajo predvsem na svoj neformalni krog, ki ga v 

glavnem predstavljajo sorodniki, med temi je glavni partner. Starejši ljudje imajo manjša 

socialna omrežja kot mlajši, moški manjša kot ženske. Posameznikom, ki v večji meri 

potrebujejo določeno obliko pomoči, kamor sodijo tudi stari, predstavljajo ključni vir socialne 

opore njihovi otroci. Glavni vir socialne opore posameznika, ki se znajde v stiski in potrebuje 

pomoč, med Slovenci predstavlja primarni krog ljudi, predvsem družina. Ta ugotovitev je 

pomembna pri načrtovanju socialne politike, saj kaže na to, da je potrebno oblike pomoči 

usmeriti predvsem v to sfero, poleg oblikovanja formalne pomoči, saj imajo ranljive skupine 

prebivalstva najmanjša neformalna omrežja. 

Leta 2002 je bila izvedena raziskava o omrežjih socialne opore prebivalcev Slovenije 

(Ferligoj idr., 2002, v Dremelj, Kogovšek in Hlebec, 2004), katere cilj je bil pridobitev 

informacij o dostopu prebivalcev Slovenije do različnih socialnih opor. Poudarek je bil na 

raziskovanju značilnosti omrežij socialnih opor ranljivih družbenih skupin. O starih in 

njihovih omrežjih socialne opore je bilo ugotovljeno naslednje: 

- osebe, stare 65 let in več, imajo najmanjša omrežja druženja; 

- v primeru manjše materialne opore imajo najmanjša omrežja osebe stare 65 let in več; 

- s starostjo se manjša delež staršev v omrežju socialne opore, se pa s starostjo 

posameznika povečuje delež otrok v njegovem omrežju, s staranjem se povečuje tudi 

delež sosedov v omrežju in se zmanjšuje delež prijateljev (najverjetneje povezano s 

staranjem in posledičnim umiranjem); 

- stari ljudje, ki živijo sami, se v primerjavi s celotno populacijo pri posameznih 

dimenzijah socialne opore, razen emocionalne, lahko obrnejo po pomoč na manjše 

število oseb, neformalni krog oseb je v primerjavi s celotno populacijo pri starejših 

ljudeh manjši za več kot enega člana, najpomembnejši vir opore pri starejših osebah 

predstavljajo njihovi otroci, pomembni pa so tudi prijatelji, drugi sorodniki in sosedi, 
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sosedi so pomemben vir opore v primeru manjše materialne opore in v primeru 

bolezni (Dremelj, Kogovšek, Hlebec, 2004). 

Podobni rezultati so bili pridobljeni tudi z raziskavo o omrežjih socialne opore prebivalcev 

mesta Ljubljana, izvedene leta 2000 (Kogovšek, Hlebec, Dremelj, Ferligoj, 2004). Starejši 

anketiranci imajo v povprečju manjša omrežja kot mlajši, najstarejši Ljubljančani imajo v 

svojih omrežjih večji odstotek sorodnikov kot srednje starostne skupine, največji odstotek 

sorodnikov imajo v svojih omrežjih najstarejši ljudje, narašča odstotek sosedskih vezi, 

nesorodniških in prijateljskih upada, starejši prebivalci Ljubljane imajo slabšo ponudbo pri 

vseh vrstah opore. 

Starostniki se tako kot druge specifične skupine populacije za izmenjavo socialne opore v 

veliki meri obračajo na neformalne vire pomoči. Ti so ključnega pomena za zadovoljevanje 

potreb po različnih razsežnostih socialne opore.  

Wengerjeva (1994, v Hlebec, 2004) povzema pet tipov socialnih omrežij starostnikov: 

- sorodstveno oz. družinsko omrežje, 

- omrežje, integrirano v bivalno okolje, 

- samostojno, samozadostno oporno omrežje, 

- oporno omrežje širšega bivalnega okolja, 

- omrežja, ki jih razvijajo neodvisni pari ali odvisne stare osebe, ki živijo zelo izolirano. 

V tretjem in petem tipu navedenem v prejšnjem odstavku, v primeru bolezni ali ob povečanih 

potrebah po socialni opori, največkrat prihaja do potrebe po institucionalnem bivanju in negi.  

Povzamemo lahko, da kar se materialne preskrbljenosti tiče, je večina starostnikov v Sloveniji 

dobro preskrbljena. Prevladuje družinski oz. sorodniški tip omrežja socialne opore, torej 

neformalni vir. Razvoj formalnih virov socialne opore je potreben predvsem v mestnih 

okoljih. Kot ugotavljajo tudi drugi avtorji (Ramovš, 2003) je potrebno razvijati oblike pomoči 

kot dodatek k neformalnim virom pomoči. 

2.4.2 Socialni kapital 

Socialni kapital so družbeni odnosi, v katerih se prepletajo znanje, spretnosti, kultura, 

izkušnje udeležencev. Poglavitni prvini socialnega kapitala sta medsebojno povezovanje in 

sodelovanje na podlagi medsebojnega zaupanja, ki ima namen doseči večjo socialno in 

ekonomsko funkcionalnost družbe. V okoljih, kjer je veliko socialnega kapitala, se ljudje 

počutijo varno, dobro in udobno. Socialni kapital temelji na povezovanju in interakciji 

različnih generacij. Stari ljudje lahko družbi veliko dajo. Življenjske in delovne izkušnje 
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starejše populacije so vir razvoja, ki ga je potrebno in smiselno, v starajoči se družbi, 

uporabiti (Dokl, 2009). 

Socialni kapital se povezuje s človeškim (znanje, spretnosti, sposobnosti, značilnosti 

posameznika, ki izboljšujejo osebno, družbeno in gospodarsko življenje) in kulturnim (znanje, 

pridobljeno v procesu vzgoje in izobraževanja, od česar je pozneje odvisen posameznikov 

družbeni položaj) kapitalom. 

Socialni kapital je razširjen na vse ravni družbenega udejstvovanja in odnosov in deluje na 

različnih ravneh povezovanja med ljudmi.  

Kawachi (1997, v Dragoš, 2000) pravi, da je socialni kapital kot nevidno lepilo, ki drži družbo 

skupaj.  

V prihodnosti bo potrebno razmišljati o aktiviranju potencialov starejšega prebivalstva v luči 

socialnega kapitala. Starejša generacija razpolaga z delovnim izkustvom, kar se prepogosto 

zanemarja in bi bilo smiselno izkoristiti. Potencialni socialni kapital starejših bi se dalo 

najbolje izkoristiti z aktivacijo starejših za prostovoljno delo. V Sloveniji je to področje še 

močno neizkoriščeno (Dragoš, 2000). 

V današnjem času prihaja do drugačnih razmerij med generacijami. Sodelovanje med 

generacijami je potrebno za delovanje v skupnosti. Posamezne generacije nosijo socialni 

kapital, ki ga je potrebno med seboj povezati. Vloga socialnega kapitala  v današnji družbi je 

še toliko bolj pomembna, saj delo ni več glavna povezovalna sila v njej.  

Socialni kapital starejših je omejen, čeprav je vsem jasno, da se celotna družba hitro stara, je 

za starejše na voljo premalo organizacij, institucij, skupin, kjer prevladujejo medsebojni 

odnosi, norme, vrednote, premalo organizacij, kjer se bogati in pridobiva znanje (Dokl, 2009). 

2.5 Demografski podatki, zakonodaja in raziskave 

Svetovno prebivalstvo v zadnjih 20 letih skokovito narašča. K temu so pripomogli boljše 

zdravstvo, higiena in primernejša prehrana. Starajo se predvsem razviti deli sveta. V razvitih 

deželah se število prebivalstva oz. starih ljudi povečuje zaradi podaljšane življenjske dobe in 

priseljevanja, v nerazvitih pa zaradi visoke natalitete.  

V tabeli 1 je prikazano naraščanje prebivalstva v zgodovini in predvidevanja za naslednja leta  
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Tabela 1: Naraščanje prebivalstva v svetu 

Leto Prebivalci v milijardah Leto Prebivalci v milijardah 

 1 0,30 1960 3,02 

1000 0,31 1970 3,70 

1259 0,40 1980 4,44 

1500 0,50 1990 5,27 

1759 0,79 1999 5,98 

1800 0,98 2000 6,06 

1850 1,26 2010 6,79 

1900 1,65 2020 7,50 

1910 1,75 2030 8,11 

1920 1,86 2040 8,58 

1930 2,07 2050 8,91 

1940 2,30 2100 9,46 

1950 2,52 2150 9,75 

Vir: Pečjak, 2007, str. 16 

 

Leta 1998 je na svetu živelo 580 milijonov ljudi starejših od 60 let, po predvidevanjih jih bo 

leta 2050 dve milijardi. Leta 2050 bo v Evropi vsak tretji prebivalec star več kot 60 let. 

Predvidevanja kažejo, da bo leta 2025 na svetu 882 milijonov ljudi starejših od 65 let. Naraslo 

bo predvsem število starejših starostnikov. Največjo porast se pričakuje v Severni Evropi, ki 

je že zdaj na čelu po številu starega prebivalstva, nato v Zahodni in Južni Evropi. V nerazvitih 

deželah število starejših prav tako narašča ne glede na lakoto, vojne in bolezni. Leta 2050 bo 

po predvidevanjih naraslo število osemdesetletnikov na 311 milijonov kar je 5,3-krat več, 

število devetdesetletnikov pa na 57 milijonov, kar je 8-krat več in število stoletnikov na 2,2 

milijona, kar pomeni en stoletnik na 5000 oseb. Največ jih bo na Kitajskem, v ZDA in 

Japonskem. Prebivalstvo sveta je v zadnjih 30 letih naraslo za 20 % na desetletje, pri 

starostnikih pa več kot za 200 % in jih bo leta 2050 6-krat toliko kot zdaj (Pečjak, 2007). 

2.5.1 Demografsko stanje v Sloveniji  

Po podatkih  Eurostatovih4 projekcij prebivalstva5 EUROPOP2010 bo imela leta 2060 

Slovenija skoraj 2.058.000 prebivalcev, od teh bo starejših od 64 let slaba tretjina (Razpotnik, 

2011). 

                                                 
4 Eurostat je statistični urad Evropskih skupnosti. Njegova naloga je zagotavljanje statističnih podatkov na 

evropski ravni, ki omogočajo primerjave med državami članicami in regijami za veliko sektorjev. Eurostat 
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Tabela 2: Prebivalstvo Slovenije po projekcijah prebivalstva EUROPOP2010, 2010-2060 

 

Število  

prebivalcev 

Prebivalci,  

stari 0-14 let 

(%)1) 

Prebivalci,  

stari 15-64 let 

(%)1) 

Prebivalci, 

stari 65 let 

ali več 

(%)1) 

Prebivalci, 

stari 80 let 

ali več 

(%) 

Koeficient  

starostne  

odvisnosti  

starejših (%) 2) 

2010 2.046.976 14,0 69,4 16,5 3,9 3,8 

2015 2.106.102 4,7 67,8 17,0  0,7 25,8 

2020 2.142.217 15,2 65,0 19,8 5,2 30,4 

2 25 2.154.934 14,7 63,3 22,0 5 7 34,8 

2030 2.154.609 3,7 62,2 24,2 6,3 3,8 

2035 2.148.629 12,9 61,0 26,1 7,9 42,7 

2040 2.141.070 12,9 59,6 27,5 9,2 46,1 

2045 2.131.661 13,4 57,4 29,2 10,2 50,8 

2050 2.114.985 13,9 55,5 30,6 10,9 55,0 

2055 2.089.905 13,9 54,5 31,5 11,6 57,8 

2060 2.057.964 13,7 54,8 31,6 12,7 57,6 

1) Zaradi zaokroževanja vsota deležev prebivalcev po velikih starostnih skupinah ni vedno enaka 100,0 %. 

2) Razmerje med številom starejših (65 let ali več) in številom delovno sposobnih (15 do 64 let) prebivalcev, 

pomnoženo s 100. Koeficient starostne odvisnosti starejših pove, koliko starejših je odvisnih od 100 delovno 

sposobnih prebivalcev. 

Vir: Razpotnik, 2011  

 

                                                                                                                                                         
spodbuja harmonizacijo statističnih metod med državami članicami Evropske unije, državami kandidatkami in 

državami združenja EFTA. Njegov sedež je v Luksemburgu. 

5Projekcije prebivalstva so poskus napovedi prihodnjega demografskega razvoja na nekem območju, ker so 

sestavljene iz vrste predpostavk, ki so pogosto zelo negotove, so projekcije le eden od možnih scenarijev za 

prihodnost. 
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Predvideva se, da se bo prebivalstvo Slovenije predvidoma precej hitro povečevalo do leta 

2025, nato bo število prebivalcev pričelo počasi upadati. Prvega januarja 2060 naj bi  imela 

Slovenija 2.057.964 prebivalcev, kar je 0,5 % več kot v začetnem letu projekcij (2010). 

Celotna stopnja rodnosti naj bi se v Sloveniji enakomerno dvigovala in leta 2060 dosegla 

vrednost 1,65. Dečki, rojeni v Sloveniji leta 2060, bodo živeli 84 let, deklice pa skoraj 89 let. 

Kljub višji rodnosti bo prebivalstvo Slovenije vedno starejše. V naslednjih 50 letih se bo 

pomembno spremenila starostna sestava prebivalstva Slovenije. Leta 2010 so stari 

predstavljali 16,5 % prebivalstva, leta 2060 bo v tej starostni skupini skoraj vsak tretji 

prebivalec Slovenije (Razpotnik, 2011). 

 

Projekcija prebivalstva, ki jo je objavil Eurostat, za Slovenijo do leta 2050 napoveduje, da se 

bo trajanje življenja še povečalo. Stopnja rodnosti bo ostala relativno visoka. Staranje 

prebivalstva se bo pospešilo, razmerje med delovno sposobnim in starim prebivalstvom bi naj 

bilo do leta 2013 4:1, po letu 2020 manj od 3:1 in po letu 2040 manj od 2:1 (UMAR6, 2009, v 

Nacionalni program socialnega varstva za obdobje 2013 – 2020, 2012). 

Slovenija je imela na dan 1.10.2012 2.058.123 prebivalcev. Po vstopu Slovenije v EU je 

število prebivalcev dokaj hitro naraščalo, predvsem zaradi povečanega selitvenega prirasta7. 

Rodnost se je v Sloveniji, razen leta 2010, neprekinjeno nižala od leta 1980 – takrat je s 

koeficientom rodnosti8 2,11 zadnjič dosegla raven, ki zagotavlja nezmanjšano obnavljanje 

generacij. Leta 2003 je rodnost v Sloveniji s koeficientom 1,2 dosegla dno. Padajoči trend 

rodnosti se je obrnil leta 2004, v letih 2008 in 2009 je stopnja rodnosti dosegla raven 1,53. 

Dvig rodnosti po letu 2004 je predvsem posledica t.i. odloženih rojstev. V prihodnjih letih ni 

pričakovati večjega upada rodnosti, ampak ohranjanje koeficienta na približno enaki ravni kot 

v letih 2008 in 2009. Po letu 1994 se nadaljuje proces upočasnjevanja umrljivosti. Leta 1990 

je bilo pričakovano trajanje življenja moških 69,54 let, žensk pa 77,38 let, leta 2009 je to 

naraslo pri moških na 75,76 let in pri ženskah na 82,31 let (Nacionalni program socialnega 

varstva za obdobje 2013– 2020, 2012). 

                                                 
6 UMAR – Urad RS za makroekonomske analize in razvoj 

7 Selitveni prirast je razlika med številom priseljenih in številom odseljenih v koledarskem letu 

8 Koeficient rodnosti – rodnost je sestavina prebivalstva, ki omogoča njegov obstoj, visoka rodnost povzroča 

mlado, nizka rodnost pa staro prebivalstvo; prehod iz visoke v nizko rodnost povzroča staranje prebivalstva 
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Staranje populacije in spreminjanje starostne strukture prebivalstva tako v Sloveniji kot v 

svetu, že ima, predvsem pa bo imelo v prihodnosti, posledice tudi na področju socialnega 

varstva in zdravstva. Povečale se bodo zdravstvene in socialne stiske starih ljudi, zaradi česar 

se bo povečalo povpraševanje po teh storitvah. Povečane bodo tudi potrebe po negovalnih 

storitvah, storitvah prevozov in različnih podpornih storitvah za oskrbo na domu. V 

prihodnosti je zato potrebno spodbujati, vzpostavljati, oblikovati programe skupnostne oskrbe  

in različnih oblik pomoči na domu. Le na ta način se lahko omogoči oskrba čim večjemu 

številu starih ljudi ter se s tem ublaži pritisk na institucionalno varstvo glede na situacijo 

hitrega naraščanja starega prebivalstva, ki bo potrebovalo tovrstno pomoč (Nacionalni 

program socialnega varstva za obdobje 2013– 2020, 2012). 

 

2.5.2 Stari ljudje v Sloveniji 

V Sloveniji je za stare ljudi organizirano predvsem institucionalno varstvo, skupnostne oblike 

pomoči še niso dobro razvite. V svetu se v zadnjem času zapirajo velike ustanove, osebe, ki 

potrebujejo kontinuirano in organizirano pomoč, se premešča v skupnostne oblike pomoči za 

stare. Ta smer je vključena v številne mednarodne programske dokumente in nacionalne 

politike. Do spremembe oblik pomoči je prišlo iz različnih vzrokov: v velikih ustanovah je 

prihajalo do kršenja pravic, življenje v ustanovah stigmatizira, povečuje apatijo, slabi stike z 

okoljem, zmanjšuje strokovno učinkovitost zaradi geografske izločenosti institucij in vpliva 

na nezadovoljstvo osebja, zavodi so dražji in manj učinkoviti. Skupnostna skrb ima za cilj 

povečanje kvalitete življenja v skupnosti, vzpostavljanje novih in bolj prožnih oblik pomoči, 

ki so na voljo starim ljudem v njihovem življenjskem okolju. Pri načrtovanju kakršnihkoli 

oblik pomoči je potrebno upoštevati potrebe uporabnikov. 

Veliko oskrbe in nege starih ljudi, več kot ustanove in programi javne mreže, opravljajo v 

Sloveniji družinski člani, čeprav točnega podatka o tem ni. O potrebah starega prebivalstva po 

dolgotrajni oskrbi obstajajo le ocene. Ocenjuje se, da je bilo v letu 2004 med 41 in 45000 

starih ljudi odvisnih od pomoči druge osebe, glede na predvideno naraščanje deleža starega 

prebivalstva bo leta 2015 v Sloveniji tovrstno pomoč oz. pomoč tuje osebe potrebovalo že 

med 60 in 65000 oseb (Hvalič Touzery, 2009). 

Različne raziskave (Hvalič Touzery, 2007, Kaučič, 2000, Ramovš, 2005, Skupnost socialnih 

zavodov Slovenije, 1999, ZDUS, 2001, v Hvalič Touzery, 2009) ugotavljajo, da približno    

12 % oseb starih 65 let in več ne more skrbeti zase, 5 % jih potrebuje popolno nego in 
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zdravniško oskrbo, 21 do 25 % starih 65 let in več potrebuje pomoč v gospodinjstvu in pri 

osebni higieni. 

Koprivnikar (2012) je na konferenci Pomoč na domu – odziv na demografske spremembe v 

družbi predstavil naslednje podatke o razmerju med različnimi vrstami oskrbe v nekaterih 

evropskih državah. 

Tabela 3: Delež starih 65 let in več vključenih v formalne oblike oskrbe 

 Oskrba na domu Oskrba v instituciji Skupaj 

Nemčija 6,0 4,0 10,0 

Avstrija 19,5 3,5 23,0 

Švedska 9,4 7,1 16,5 

VB 7,4 4,1 11,5 

Francija 7,9 4,3 12,2 

Slovenija 1,5 4,5 6,0 

Vir: Koprivnikar, 2012 

2.5.3 Zakonodaja na področju skrbi za stare 

Domove za starejše kot obliko institucionalnega varstva in socialno oskrbo na domu kot 

obliko pomoči družini (v nadaljnjem besedilu: pomoč na domu) ureja Zakon o socialnem 

varstvu (2007) (v nadaljnjem besedilu: ZSV), ki socialno varstveno dejavnost opredeljuje kot 

preprečevanje in reševanje socialne problematike posameznikov, družin in skupin 

prebivalstva. 

Država skrbi za preprečevanje socialno varstvene ogroženosti tako, da s sistemskimi ukrepi na 

področju davčne politike, zaposlovanja in dela, štipendijske politike, stanovanjske politike, 

družinske politike, zdravstva, vzgoje in izobraževanja in na drugih področjih, vpliva na 

socialni položaj prebivalcev kakor tudi na razvoj demografsko ogroženih območij.  

ZSV (2007) socialno varstvene storitve definira kot storitve namenjene preprečevanju 

socialnih stisk in težav (socialna preventiva), ki obsegajo aktivnosti in pomoč za samopomoč 

posamezniku, družini in skupinam prebivalstva, in so naslednje: prva socialna pomoč, osebna 

pomoč, pomoč družini, institucionalno varstvo, vodenje in varstvo ter zaposlitev pod 

posebnimi pogoji, pomoč delavcem v podjetjih, zavodih ter pri drugih delodajalcih.  

Eno od raziskovanih področij tega magistrskega dela je socialna oskrba na domu (v 

magistrskem delu uporabljamo termin pomoč na domu), ki spada med socialnovarstvene 

storitve pomoč družini za dom in na domu.  Drugo raziskovano področje tega dela so domovi 
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za starejše. Ti spadajo pod institucionalno varstvo, ki obsega oblike pomoči v zavodu, v drugi 

družini ali drugi organizirani obliki, s katerimi se upravičencem nadomeščajo ali dopolnjujejo 

funkcije doma in lastne družine, zlasti pa bivanje, organizirana prehrana in varstvo ter 

zdravstveno varstvo (ZSV, 2007).  

Pomemben dokument na nivoju Slovenije je Nacionalni program socialnega varstva za 

obdobje 2013 – 2020, ki je pripravljen na podlagi predhodnega nacionalnega programa na tem 

področju, ki je urejal obdobje 2006 – 2010. Nov nacionalni program določa tri ključne cilje, 

ki se nanašajo na razvoj sistema socialnega varstva 2013 – 2020 in so zelo pomembni tudi za 

področje socialnega varstva starih: 

1. »zmanjševanje tveganja revščine in povečevanje socialne vključenosti 

ogroženih in ranljivih skupin prebivalstva; 

2. izboljšanje razpoložljivosti in pestrosti ter zagotavljanje dostopnosti in 

dosegljivosti storitev in programov, 

3. izboljševanje kakovosti storitev in programov ter drugih oblik pomoči preko 

povečanja učinkovitosti upravljanja izvajalskih organizacij, povečanja njihove 

avtonomije ter upravljanja in zagotavljanja večjega vpliva uporabnikov in 

predstavnikov uporabnikov na načrtovanje in izvajanje storitev« (Nacionalni 

program socialnega varstva za obdobje 2013 – 2020, 2012, str. 20). 

Resolucija za spremljanje uresničevanja in oceno doseganja vsakega od treh ključnih ciljev 

določa po en kazalnik in njegovo ciljno vrednost do leta 2020. Drugi ključni cilj v okviru 

magistrske naloge, ki nas zanima, so kazalniki in njihove ciljne vrednosti (ReNPSV 2013 – 

2020, 2012, str. 20 – 21): 

»Sprememba razmerja med uporabniki skupnostnih oblik socialnega varstva in 

uporabniki institucionalnih oblik socialnega varstva oz. povečanje deleža uporabnikov 

skupnostnih oblik in zmanjševanje deleža uporabnikov institucionalnih oblik 

socialnega varstva: k skupnostnim oblikam socialnega varstva štejemo tiste oblike, ki 

nudijo oporo in pomoč posameznikom z različnimi težavami, da relativno samostojno 

živijo v skupnosti (pomoč na domu, dnevne oblike varstva, vodenje, varstvo in 

zaposlitev pod posebnimi pogoji, družinski pomočnik) ali da so nastanjeni in 

oskrbovani v različnih skupnostnih oblikah (nastanitev v rejniški družini, bivalne 

skupine, ipd); k institucionalnim oblikam socialnega varstva štejemo tiste, ki 

vključujejo namestitev in oskrbo v institucijah. Trenutno znaša razmerje med 

uporabniki skupnostnih oblik in uporabniki institucionalnih oblik socialnega varstva 

približno 1:2, kar pomeni, da na enega uporabnika skupnostnih oblik socialnega 
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varstva prideta dva uporabnika institucionalnih oblik socialnega varstva. Do leta 2020 

se želi bistveno okrepiti skupnostne oblike socialnega varstva in povečati število 

njihovih uporabnikov, na drugi strani pa povečati kapacitete institucionalnega varstva 

le toliko, da bodo ustrezale povečanju ciljnih populacij (npr. povečanje deleža starejše 

populacije), ki zares potrebujejo institucionalno varstvo, in jih dodatno ne širiti. Ciljno 

razmerje med uporabniki skupnostnih oblik socialnega varstva in uporabniki 

institucionalnih oblik socialnega varstva do leta 2020 je približno 1:1, kar pomeni, da 

bi (bo) na enega uporabnika skupnostnih oblik prišel en uporabnik institucionalnih 

oblik socialnega varstva«. 

2.5.4 Raziskave na področju socialnega dela s starimi ljudmi 

Leta 1955 je bila v Sloveniji ustanovljena šola za socialne delavce, s čimer je povezano tudi 

raziskovanje na področju socialnega dela s starimi ljudmi. V 70. letih prejšnjega stoletja se je 

v okviru Višje šole za socialno delo v Ljubljani izvajal tudi predmet Osnove gerontologije, na 

Fakulteti za sociologijo, politične vede in novinarstvo pa predmet Socialna gerontologija kot 

eden od predmetov v okviru študijskega programa Sociologija – usmeritev socialno delo. V 

naslednjih letih se je v sklopu Višje šole za socialno delo pozornost namenjalo socialnemu 

delu s starimi ljudmi s pomočjo raziskav, ki so ugotavljale življenjske razmere upokojencev, 

družbeni položaj starejših občanov mestne občine Ljubljana, razvitost pomoči na domu in 

gospodinjske pomoči. V letih 2003 – 2006  je bilo raziskovanje na področju socialnega dela s 

starimi ljudmi osredotočeno na raziskovanje zgodovine domov za stare v Sloveniji in 

predvsem področje demence (Mali, 2008). 

 

Raziskava »Zgodovina domov za stare v Sloveniji« 

Navedena raziskava je bila izvedena na Fakulteti za socialno delo Ljubljana v obdobju 2005 – 

2007 in je bila del širše raziskave Zgodovina socialnega dela: Njegovi začetki in vpliv na 

socialni razvoj. V raziskavi se je ugotavljal vpliv razvoja domov na kvaliteto življenja 

stanovalcev ter v kolikšni meri sta izboljšanje standardov in formalna urejenost domov 

izboljšala kakovost življenja stanovalcev v njem. V raziskavi se je ugotavljal tudi pomen 

zaposlovanja socialnih delavcev znotraj ustanov. Raziskovalci so ugotavljali življenjske 

razmere in raven oskrbe  stanovalcev v predhodnikih današnjih domov za stare: hiralnicah, 

ubožnicah, špitalih. V okviru raziskave so zbirali podatke o razvoju domov od konca druge 

svetovne vojne do danes. Drugi del raziskave je predstavljala analiza domače strokovne 
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literature ter intervjuji s sedanjimi  in nekdanjimi delavci domov ter stanovalci (tistimi, ki v 

posameznem domu bivajo najdlje, njihovimi svojci, svojci že pokojnih stanovalcev). V 

raziskavi je naveden pregled domov za stare v Sloveniji glede na število mest, s katerimi 

razpolaga posamezna institucija, leto ustanovitve doma v kraju delovanja in doma v stavbi, v 

kateri dom deluje zdaj. Podatki so bili pridobljeni v letu 2006 (Mali, 2008). 

Pridobljeni so bili naslednji podatki: 

- povprečna velikost slovenskih domov za stare je bila v letu 2006 213 mest za 

stanovalce, 

- domovi, ki so bili zgrajeni v obdobju 1946 – 1966, so v letu 2006 zagotavljali 

povprečno 288 mest za stare ljudi, v tem obdobju je bilo ustanovljenih 31 % 2006 

delujočih domov za stare, v navedenem obdobju je od 78 domov po podatkih iz leta 

2006 nastalo 24 domov, 

- domovi, zgrajeni v obdobju 1967 – 1991  so v letu 2006 zagotavljali povprečno 218 

mest za stare ljudi, od 78 delujočih domov po podatkih iz leta 2006 jih je 28 nastalo 

v navedenem obdobju, 

- domovi, zgrajeni po letu 1991, imajo v povprečju 135 mest za stare ljudi, 

- po letu 2000 je v sfero javnih zavodov stopil zasebni sektor, kjer imajo v povprečju 

manj kot 100 mest za stare ljudi, povprečno število mest po letu 2000 pa znaša 127 

mest za stare ljudi, po letu 1991 je nastalo 23 domov od 78 delujočih v letu 2006 

(Mali, 2008). 

Slovenski domovi za stare so se razvili v preteklih šestdesetih letih. V prvem povojnem 

obdobju so bili med delavci doma in stanovalci pristnejši medsebojni odnosi kot v poznejših, 

namensko zgrajenih domovih, kjer so bili že zaposleni delavci z medicinsko izobrazbo in 

socialni delavci. Intervjuvanci so povedali, da je vladalo domače vzdušje, kar je bilo včasih 

pomembnejše od kvalitetne prehrane in zdravstvene oskrbe, ki se izvaja v zadnjem času. V 

današnjih domovih se zavedajo pomena nadomestitve izgubljenega domačega okolja 

stanovalcev, zato si prizadevajo z raznimi zaposlitvenimi dejavnostmi, skupinski oblikami 

druženja kot so skupine za samopomoč, organizirane kulturne prireditve. Stanovalci se lahko 

samostojno odločajo, v katero dejavnost se bodo vključili, domovi te prilagajajo željam, 

interesom in potrebam stanovalcev. Na tem področju institucionalna oblika bivanja zagotavlja 

celo kvalitetnejše življenje v starosti kot so ga sicer deležni stari ljudje v skupnosti. Obstaja pa 

prepad med stanovalci in zaposlenimi, ki se ga zazna ob povečanem številu zaposlovanja 

medicinskega kadra. Problem je predvsem ta, da se premalo pozornosti namenja socialnim 
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vidikom življenja starih ljudi v domu ter odnosom. Odnos delavcev do starih ljudi je pogosto 

uradniški (Mali, 2008).  

Po mnenju Malijeve (2008) država stroki nalaga preveč javnih pooblastil, s katerimi si 

prizadeva za korekten postopek, pri tem pa osebje ne more odločati na podlagi strokovnih 

spoznanj.  Smiselno bi bilo v prihodnosti ločevati upravne postopke od strokovnih, kljub temu 

da so tudi javna pooblastila potrebna. Socialni delavci večino svojega delovnega časa 

namenijo rutinskim opravilom, birokraciji, zato včasih zanemarjajo potrebe stanovalcev, kljub 

širokemu strokovnemu znanju. 

 

Raziskavi: »Delo z dementnimi osebami« in »Skrb za osebe z demenco v skupnosti« 

 

Med letoma 2003 in 2008 sta potekali raziskavi Delo z dementnimi osebami in Skrb za osebe 

z demenco v skupnosti. Namen prve je bil pregled izkušenj pri delu z osebami z demenco v 

domovih za stare ljudi. 

V domovih za stare obstajajo trije modeli skrbi za osebe z demenco: integrirani, segregirani in 

delno segregirani. Po integriranem modelu bivajo osebe z demenco skupaj z ostalimi 

stanovalci, kar je dobro za medsebojno razumevanje, sprejemanje, vpliv na ravnanje in 

vedenje oseb z demenco,  pomoč zdravih stanovalcev ima  pozitivne učinke. Po segregiranem 

modelu bivajo osebe z demenco ločeno na specializiranih ali varovanih oddelkih. Delno 

segregirani model je vmesna oblika dela z osebami z demenco, to je npr. skupina za osebe z 

demenco. Raziskava je pokazala, da v domovih je pripravljenost za ustrezno delo z 

dementnimi stanovalci, težave pa so predvsem na organizacijskem, prostorskem, kadrovskem, 

finančnem nivoju. Na podlagi pridobljenih podatkov je bil oblikovan socialni model skrbi za 

osebe z demenco, ki temelji na individualnem pristopu k posamezniku, gre za enakopravno 

sodelovanje področja zdravstva in socialnega varstva (Mali, 2008). 

Raziskava Skrb za osebe z demenco v skupnosti je pokazala, da v Sloveniji primanjkuje 

programov, ki bi osebam z demenco omogočali čim daljše bivanje v domačem okolju, 

posamezne parcialne raziskave so pokazale, da osebo z demenco oskrbujejo svojci, so ti hitro 

izčrpani in premalo okrepljeni za tovrstno delo. Demenca je težka življenjska preizkušnja za 

vse, ki so povezani z boleznijo. Poseže v medsebojno razumevanje, prisotni so občutki 

nemoči, jeze, potrtosti, nerazumevanja. Socialno okolje postaja vedno manjše, vedno 

pogostejši je občutek izgubljenosti in zapuščenosti. Obremenjeni so svojci. Raziskava je 

pokazala, da so osebe z demenco najpogosteje usmerjene v domove za stare. Potrebnih bi bilo 
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več informacij o formalnih in neformalnih oblikah pomoči pri demenci, predvsem za svojce 

(Mali, 2008). 

 

Raziskava med stanovalci v domu starejših občanov Gornja Radgona 

Bračič (2009) je v raziskavi med stanovalci v domu starejših občanov Gornja Radgona 

ugotavljala, zakaj se starejši ljudje odločajo za preselitev v dom, ter kakšna je stopnja 

zadovoljstva s storitvami in prostočasnimi dejavnostmi, ki jih domovi ponujajo svojim 

stanovalcem. 

Več kot tri četrtine anketiranih je pred prihodom v dom živelo doma. Na splošno večina ljudi 

pride v dom za stare iz domačega okolja, kjer so imeli udobje in zatočišče, občutek svobode 

in varnosti. Večina anketiranih je odhod v dom načrtovala sama. Pri tretjini moških so odhod 

v dom načrtovali svojci. Moški in ženske navajajo različne razloge za odhod v dom. Moški 

navajajo kot glavni razlog bolezen, kar je možno povezati z daljšo življenjsko dobo ljudi. 

Ljudje živimo vedno dlje, zato je vedno več ljudi, ki potrebujejo profesionalno zdravstveno 

nego in pomoč. Daljše življenje spremljajo različne bolezni, ki zahtevajo zdravstveno nego in 

oskrbo. Ženske navajajo kot glavni razlog za odhod v dom osamljenost. Ta razlog je navedla 

več kot tretjina anketiranih žensk. Pri opisu socialnih mrež v tej magistrski nalogi smo že 

ugotavljali, da se s starostjo socialne mreže starega človeka manjšajo kot posledica umiranja 

zakonskega partnerja, prijateljev, sorodnikov. V okolju je sicer na voljo veliko dejavnosti za 

razvedrilo, vključitev v družbo, dogajanje, ki pa osamljenih starih ljudi velikokrat ne 

dosežejo. Petina anketiranih žensk je še navedla, da je šla v dom za stare zaradi bolezni, 

skoraj četrtina pa na željo svojih otrok. 

Stanovalci se v domu največ poslužujejo osnovne in socialne ter zdravstvene oskrbe, dodatnih 

storitev, ki jih je potrebno plačati (frizer, šivanje, domski bife), se poslužuje 7 % stanovalcev. 

Pri ugotavljanju zadovoljevanja nematerialnih potreb je raziskava pokazala, da skoraj 

polovica anketiranih žensk preživlja prosti čas ob izdelovanju cvetličnih aranžmajev, 

ustvarjanju različnih izdelkov, kar krepi njihov čut za ustvarjalnost. Četrtina anketiranih 

moških preživlja prosti čas z obiski kulturnih prireditev in s sprehodi v naravo. Petina tako 

moških kot žensk najraje preživlja prosti čas ob gledanju televizije in branju knjig. Pri 

prostovoljnem delu v domu najraje sodelujeta dva sodelujoča v raziskavi (Bračič, 2009). 

 

 



TEORETIČNI DEL 

  32 

 

Raziskava »Starejši za boljšo kakovost življenja doma«  

Slovenska filantropija v sodelovanju z Zvezo društev upokojencev Slovenije (v nadaljnjem 

besedilu: ZDUS) organizira in izvaja projekt Starejši za boljšo kakovost življenja doma z 

daljšim imenom »Starejši s prostovoljnim delom za večjo kvaliteto lastnega življenja in 

življenja vrstnikov – vključevanje starejših v aktivnosti pomoči starejšim na domu«. Namen 

projekta je ugotoviti dejanske potrebe po pomoči starejših ljudi (Kožuh Novak, 2007). V 

osemnajstih slovenskih društvih upokojencev so v zadnjih letih izvedli  raziskave o potrebah 

starejših, ki živijo doma. Rezultati raziskave so služili društvom za usmerjanje občinske 

politike k učinkovitejši pomoči starejšim na domu.  

Bistvo projekta je, da društva upokojencev (nevladne organizacije), ki so v svojem okolju 

pripravljena zastaviti tovrsten projekt, organizirajo obiske vseh krajanov starejših od 69 let, 

ugotavljajo potrebe po vseh vrstah pomoči na domu in kdo to pomoč že dobiva, posredujejo 

podatke o potrebah pristojnim službam (občina, patronažna služba lokalnega zdravstvenega 

doma, Center za socialno delo, Zavod za pomoč na domu, privatne organizacije, ki 

organizirajo pomoč na domu in druge nevladne organizacije, ki se ukvarjajo s tem), skušajo 

organizirati pomoč vrstnikom v okviru društva (druženje, svetovanje, različne vrste laične 

pomoči), ki je lahko popolnoma na prostovoljni bazi ali pa skuša društvo organizirati lastni 

servis. Z rednimi obiski prostovoljcev pri tistih, ki so izjavili, da potrebujejo pomoč in jo tudi 

dobijo, skušajo društva upokojencev spremljati kvaliteto pomoči in zadovoljstvo uporabnikov, 

s podatki, ki jih zbirajo, skušajo vplivati na občinsko in nacionalno politiko pomoči starejšim 

na domu.  

Nekaj ugotovitev Žiberne (2012) o stanju in potrebah starejših ljudi:  

- izobrazba starejših: 38 % starejših ima le osnovno šolo, 51 % srednjo ali poklicno 

šolo, 10 % višjo in visoko šolo, 

- oblika bivanja: 31 % en človek, 42,5 % dva starejša (mož in žena), 4,7 % v 

domovih starejših občanov, 21,8 % skupaj z mladimi družinami (največ na 

podeželju, manj v mestih). 

- potrebe po pomoči: 28,6 % pomoč na domu potrebuje, 16,6 % želi v dom starejših, 

3 % v dnevnem centru, 28,6 % želi živeti doma, 23,2 % ni opredeljenih, 34,5 % 

nasvet in pomoč pri reševanju vsakodnevnih težav, 34,5 % zdravstveno nego in 

storitve na domu, 31,4 % obisk patronažne sestre na domu, 31.2 % druženje, obisk 

prostovoljcev na domu, 25,9 % čiščenje na domu, 25,8 % pomoč pri nujnih 

opravilih izven doma, 24,5 % prehrano na domu, 18,5 % pomoč pri nakupih, 11,8 
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% priprava kurjave, 11,3 % urejanje vrta, 7,5 % pomoč pri gospodinjskih opravilih 

ter pripravi prehrane doma, kar 89 % jih meni, da so aktivni in da koristno 

preživljajo svoj prosti čas, največ jih meni, da je pomoč mladim, zlasti vnukom 

najbolj pomembno dejanje. 6,4 % pa jih meni, da ne preživljajo prostega časa 

kakovostno,  

- udeležba v aktivnostih: 29,9 % v društvih upokojencev, 33 % druženje z otroki, 

 27 %  pomoč starejšim, bolnim. 

 

Raziskave in ukrepi v tujini 

 

V zadnjem desetletju se stopnjuje gerontološko in medgeneracijsko raziskovanje, potekajo 

obsežne mednarodne multidisciplinarne longitudinalne raziskave staranja, npr. SHARE – 

Survey of Health, Ageing and Retirement Europe, ki obdeluje podatke o zdravju, 

ekonomskem stanju, socialni in družinski mreži, zaposlitvenem statusu, upokojevanju, stopnji 

sreče in drugih vidikih prebivalcev Evrope, starih 50 let in več. Izsledke teh raziskav 

uporablja vodstvo EU. Raziskava zajema več kot 45.000 ljudi, leta 2004 se je začela v 

naslednjih državah: na Danskem, Švedskem, v Avstriji, Franciji, Nemčiji, Švici, Belgiji, na 

Nizozemskem, v Španiji, Italiji in v Grčiji. V letih 2005 in 2006 se je nadaljevala v Izraelu, na 

Češkem, Poljskem in na Irskem (Ramovš, 2011). 

Oddelek za ekonomske in družbene zadeve pri Združenih narodih je v študiji raziskoval 

stanovanjske razmere starih ljudi. Vključenih je bilo 130 držav, tudi Slovenija (UN, 2005, v 

Ramovš, 2011). Rezultati študije so pokazali, da vsak sedmi človek star nad 60 let živi sam, 

večinoma so to ženske. V revnih okoljih so stari ljudje, ki živijo sami, med najrevnejšimi 

skupinami prebivalstva. V Evropi in ZDA je najbolj pogosta oblika bivanja dvočlansko 

gospodinjstvo zakoncev, sledijo tisti, ki živijo sami. V Latinski Ameriki, Afriki in Aziji stari 

ljudje najpogosteje bivajo v večgeneracijskih družinah. Institucionalizacija starih ljudi je bolj 

pogosta v bolj bogatih državah, v ustanovah je več žensk kot moških. 

Kot je bilo že povedano, postajajo demografske spremembe in staranje prebivalstva ena od 

glavnih skrbi politike ter iskanja ustreznih ukrepov in rešitev na tem področju. V Evropi je 

vidnejše korake na tem področju zaslediti po letu 2002. V letu 2005 je demografsko stanje v 

Evropi povzela Zelena knjiga Sveta EU »Odziv na demografske spremembe« z naslovom 

Nova solidarnost med generacijami. Dokument združuje naslednje naloge za skladen razvoj in 

ohranitev evropskih družb: 

- reševanje primanjkljaja mlade generacije zaradi nizke rodnosti, 
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- uspešnejše vključevanje mladih ljudi v družbeno delitev dela, 

- ustreznejšo vključenost starejših ljudi v delovno in drugo družbeno življenje, kar 

pomeni aktivno in zdravo staranje, 

- vzpostavitev primernega sistema za oskrbo in nego onemoglih starih ljudi ob 

naglem naraščanju deleža najstarejših ljudi po 85. letu  starosti (Ramovš, 2011, str. 

7). 

Vprašanja, ki se v zvezi z zgoraj navedenim pojavljajo, v Evropi in tudi drugod po svetu, so 

med najaktualnejšimi temami tudi v Sloveniji. Tudi pri nas se prebivalstvo stara, večajo se 

javni socialni izdatki povezani s staranjem prebivalstva – delež odvisnega starejšega 

prebivalstva se je namreč podvojilo. Družina, sorodstvo in socialna opora, kot eden od dveh 

stebrov medgeneracijskega zavezništva, ima tudi pri nas veliko vlogo, je pa zaradi velike 

obremenjenosti z delom, zlasti med ženskami, v aktivnem obdobju zasebni steber 

medgeneracijske pomoči že blizu kritične obremenjenosti (Mandič, 2009). 

2.6 Kakovostna starost in programi podpore 

Preden je možno govoriti o kakovostni starosti, je potrebno zagotoviti kakovostno otroštvo in 

aktivno dobo življenja ljudi – kot je zagotavljanje možnosti izobraževanja, zaposlovanja, 

zadovoljstva v vseh obdobjih življenja (Lah, 2007). 

Po mnenju starih ljudi na kakovost njihovega življenja vplivajo dobri medosebni odnosi z 

družino, prijatelji in sosedi, dober dom in soseska, pozitiven pogled na življenje, hobiji, dobro 

zdravje, socialne vloge, dohodek in neodvisnost (Bowling idr., 2003). 

Izsledki raziskave GO – Growing Older Programme, ki je potekala v letih 1999 – 2004, in je 

bila sestavljena iz 24 raziskav, na področjih kakovosti življenja in sožitja tretje generacije, je 

pokazala naslednje rezultate: glavne sestavine kakovosti življenja v starosti so medčloveški 

odnosi – 96 % anketiranih, dom in soseščina – 96 % anketiranih, dobro psihično počutje in 

videz – 96 % anketiranih, aktivnosti in konjički – 93 % anketiranih, zdravje – 85% 

anketiranih, socialna vloga – 80 % anketiranih, neodvisnost – 69 % anketiranih (Walker, 

Hagan, 2004, v Ramovš, 2011). V raziskavi je bilo ugotovljeno, da so za stare ljudi socialne 

povezave izrednega pomena, ločeni starejši moški so bili kategorija z najslabšim zdravjem, 

ena tretjina teh je prekomerno uživalo alkoholne pijače. Za pomembno se je izkazala vloga 

starega človeka kot starega starša. Glede kakovosti življenja starih ljudi v ustanovah je 

raziskava pokazala, da je zanje zelo pomembna verbalna in neverbalna komunikacija.  
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Starajo se vse generacije, na samo staranje postanemo ljudje bolj pozorni v tretjem 

življenjskem obdobju ali v starosti. Za to obdobje sta najpomembnejši vrednoti zdravje in s 

tem močno povezano vprašanje smisla ter osnovna materialna varnost. Nista pa ti dve 

komponenti, ki sta tako značilni za obdobje starosti, odločilni za kakovostno starost. Frankl 

(1994) ugotavlja, da je bistvo človeka njegov svoboden duh, ki ga odlikuje kljubovalna moč, 

da v neizogibni usodi odkrije smisel in živi polno življenje. Poleg zdravja in materialne 

preskrbljenosti so za kakovostno starost pomembni še ohranjanje in krepitev človekove 

svobode in samostojnosti v odločanju ter krepitev njegove osebne odgovornosti za odločitve, 

skrb za ohranjanje in krepitev medčloveških odnosov, skrb, da se človek na starost zaveda 

vrednosti in smisla preteklosti, sedanjosti in prihodnosti svojega življenja (Ramovš, 2003). 

Na starost se je potrebno pripraviti v duhu dveh načel: za kakovostno starost mora poskrbeti 

vsak sam – jo sprejme kot del življenja, se nanjo zavestno pripravlja ter v duhu medčloveške 

solidarnosti – solidarna pomoč drugim bogati lastno kakovostno staranje. 

Stari ljudje so postali samostojna družbena kategorija v moderni industrijski dobi, ki je starost 

institucionalizirala z upokojitvijo. 

Teorija aktivnosti pravi, da je mogoče zadovoljstvo v starosti doseči samo z aktivno udeležbo, 

funkcijo v družbi, ki posamezniku daje občutek vpetosti v socialni prostor. Čim večji je 

socialni krog starega človeka, tem bolj zadovoljno in uravnoteženo se posameznik stara. Kako 

bo posameznik preživljal obdobje starosti je individualna odločitev. V sedanjem času je na 

tem področju na izbiro ogromno aktivnosti. V življenju starega človeka imajo pomembno 

mesto vloge, vrednote in socialni odnosi, predvsem pa emocionalni stiki. Ni toliko pomembno 

širjenje mreže socialnih stikov kot njihova kakovost  (Kobentar, 2008).  

 

2.6.1 Materialna preskrbljenost starih ljudi 

Zavarovanje za starost in invalidnost se je začelo po uvedbi kapitalističnega industrijskega 

sistema, npr. rudarji so ustanavljali tako imenovane bratovske skladnice, v katere so vlagali 

del zaslužka, ki so ga v primerih nesreč, predvsem pa v starosti razdelili. 

V Evropi poznamo dva sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Prvi je evropski 

kontinentalni pokojninski sistem, uvedel ga je nemški politik Otto von Bismarck, s svojimi 

socialnimi reformami. Z zakonom je uvedel zdravstveno, nezgodno, invalidsko in 

pokojninsko zavarovanje. Ta sistem se ohranja še danes. Temelji na obveznem zavarovanju 

zaposlenih in medgeneracijskem sporazumu, v pokojninski sklad vplačujejo zaposleni, 

delodajalci in država, ki jamči za njegovo relativno stabilnost. Zajema široko paleto socialnih 
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pravic ter daje visoko stopnjo socialne varnosti po preteku delovne dobe ali nastopu delovne 

nezmožnosti. Drugi je anglosaški pokojninski sistem, ki zagotavlja bistveno manj socialnih 

pravic – pokriva le minimalne življenjske potrebe. Socialna varnost na stara leta je prepuščena  

posamezniku, ki se sam odloči v kakšno zavarovanje bo vlagal in koliko. Ljudje, ki živijo v 

teh sistemih, imajo v starosti nižji življenjski standard, živijo skromneje kot prej, ta sistem je 

za države bistveno cenejši kot kontinentalni. V nerazvitem svetu pokojninski sistemi v 

glavnem niso razviti, skrb za stare ljudi temelji na tradicionalni družinski in sosedski skrbi. 

Ker se delež starega prebivalstva veča tudi v teh deželah, se vprašanje oskrbe starih ljudi 

zaostruje tudi tam (Ramovš, 2003). 

V Sloveniji je bila korenita pokojninska reforma izpeljana na prehodu v tretje tisočletje, 

pokojninska politika se ves čas spreminja in dopolnjuje.  

Kump in Stropnik (2009) sta analizirali socialno-ekonomski položaj starejšega prebivalstva 

Slovenije od leta 1997 naprej. Ugotovili sta, da se je v obdobju, med  leti 1997 – 1999 in 2003 

– 2005, rahlo povečeval delež aktivnih oseb v celotnem prebivalstvu, delež upokojencev v 

celotnem prebivalstvu pa se je precej bolj povečal. Slednje je posledica vse večjega deleža 

starejšega prebivalstva kot tudi zmanjševanja deleža vzdrževanih oseb med starejšimi 

osebami. Pozitivna ugotovitev je, da se povečuje delovna aktivnost starostne skupine 50 – 59 

let9. Slovenija pa je še vedno med državami z najnižjo stopnjo aktivnosti v starostni skupini 

55 – 59 let v EU.  Do leta 2001 se je dohodkovni položaj starejšega prebivalstva izboljševal, n 

sledilo je poslabšanje, ki je najverjetneje posledica pokojninske reforme leta 1999. Največje 

poslabšanje je zaznati pri prebivalstvu starem 75 let in več10. Kump in Stropnik v prihodnje, 

glede na pričakovano večanje deleža starejših v celotnem prebivalstvu, napovedujeta vse večji 

delež prebivalcev, ki bodo živeli v upokojenskih gospodinjstvih11 in bodo še posebej 

občutljivi na pokojninske reforme. 

                                                 
9 V obdobju 1997 – 1999 je delež moških upokojencev te starostne skupine znašal 34,6 % vseh moških v tej 

starostni skupini, delež žensk upokojenk pa 57,9 % vseh žensk te starostne skupine. V obdobju 2003 – 2005 se je  

delež pri moški znižal na 23,4 % ,  pri ženskah pa na 47,1 % 

10 Reforma uvaja zmanjševanje pokojninske osnove in odmerjenih stopenj. 

11 Gospodinjstva, kjer je nosilec gospodinjstva upokojenec, nihče od članov gospodinjstva pa ni delovno aktiven 

ali brezposeln. 
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2.6.2 Medgeneracijsko sodelovanje  

Medgeneracijsko sodelovanje, Mandič (2009) uporablja izraz zavezništvo, pomeni 

prevzemanje odgovornosti in  skrbi za druge generacije. Ima zelo pomembno v družbi, saj 

brez navzkrižnih tokov podpore in pomoči med generacijami ne bi obstala. Generacije se 

izmenjujejo v vlogah dajalcev in prejemnikov. Ta zavest prežema evropsko kulturo, pravo in 

delovanje institucij. Medgeneracijsko zavezništvo je danes pred novimi izzivi – staranje 

prebivalstva postavlja pod vprašaj ustaljene oblike medgeneracijske izmenjave virov blaginje, 

saj družbe s spremembami sistemov, predvsem pa pokojninskega in zdravstvenega, iščejo 

odgovore, kako obvarovati starejše in vlagati v mlade ter ohraniti finančno vzdržljivost in 

socialno pravičnost delujočih sistemov. Medgeneracijsko zavezništvo tvorita družina in 

sorodstva ter država blaginje12 (Mandič, 2009) 

Sodobna družina se spreminja, postaja manjša, manj trajna in pogosto enoroditeljska. 

Spremenjena struktura družine, vse večja zaposlenost žensk, ki so tradicionalno in še vedno 

skrbijo za pomoči potrebne družbene skupine (otroci, stari), pa tudi naraščajoči pritiski 

delovnega življenja, so dejavniki, ki prinašajo spremembe na področje delitve odgovornosti za 

skrb odvisnega prebivalstva, torej otrok in starih ljudi, predvsem pa tistih, ki potrebujejo 

dolgotrajno oskrbo. 

2.6.3 Sodobni programi podpore za kakovostno staranje 

Programi za kakovostno staranje so dejavnosti v socialnih mrežah, ki pomagajo starim ljudem 

skrbeti za lastno kakovostno staranje, družinam pri oskrbi  starejših članov, nekateri programi 

potekajo v okviru civilne družbe, pomembni so tudi državni programi.  

Sodobne programe lahko na podlagi  zmožnosti posameznih starih ljudi razdelimo na: 

- Programe za kakovostno življenje povsem samostojnih starih ljudi, ki smiselno 

uporabljajo svoje življenjske sile (programi in organizacije za zaposlitev in delo, 

programi in organizacije za medsebojno povezovanje starostnikov, programi in 

organizacije za izobraževanje, programi in organizacije za rekreacijo in šport, 

programi in organizacije za potovanja, počitnice in razvedrilo, programi in 

organizacije za medgeneracijske odnose, programi in organizacije za pripravo na 

                                                 
12 Socialna država s svojimi programi, ki usmerjajo denarne vire in storitve k odvisnemu delu prebivalstva. 

Razmerje med generacijami je za državo blaginje eno od ključnih, saj večina programov prerazporeja denarne in 

druge vire med ljudi v različnih življenjskih obdobjih. 
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upokojitev, stanovanjske zadruge ali stanovanjske skupine za tretje življenjsko 

obdobje). 

- Programe za delno pomoč starim ljudem (usposabljanje družine s starim 

družinskim članom, pomoč in nega na domu – patronažna zdravstvena nega, verska 

pastorala po župnijah, socialna pomoč na domu, zagovorništvo in inšpekcijske 

službe za preprečevanje nasilja nad starimi ljudmi, centri za pomoč na daljavo, 

varovana stanovanja). 

- Programe za popolno oskrbo starih ljudi, če je možno na domu, sicer v instituciji 

(Ramovš, 2003). 

Možne so še drugačne razdelitve programov za kakovostno staranje: družinsko-sorodstveno 

sožitje, samostojno bivanje starajočega se človeka, servisni programi za delno pomoč in 

oskrbo na domu, ustanove za namestitev in oskrbo starih ljudi, javni državni programi in 

državna podpora družini ter civilnim programom, civilni in zasebni neprofitno-prostovoljski 

programi, ki temeljijo na principu samopomoči in dobrodelnosti, zasebni tržni programi za 

stare ljudi (Ramovš, 2003). Avtor navaja še naslednjo razvrstitev programov: starostna 

pokojnina (temeljni program za materialno preskrbljenost v starosti), organizacije in programi 

za samostojne stare ljudi, pomoč na domu in drugi programi za delno samostojne starostnike, 

domovi za stare in drugi programi za popolno oskrbo v starosti, programi za pomoč v 

sklepnem obdobju življenja za umirajoče in žalujoče, programi in organizacije za razvoj 

gerontologije in ozaveščanje prebivalstva o kakovostnem staranju, krajevni medgeneracijski 

center. 

Vsakega od navedenih programov je mogoče ocenjevati z vidika, koliko upošteva  človekove 

potrebe in vse druge razsežnosti. Posamezen program je specifičen in navadno zadovoljuje 

določene potrebe ali skupine potreb, ki izhajajo iz posameznih razsežnosti. 

Analiza stanja o izvajanju pomoči na domu za leto 2010 je ob ugotavljanju izvajanja 

socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu kot socialne oskrbe na domu, v anketnem 

vprašalniku ugotavljala, katere organizirane storitve oz. usluge so poleg pomoči na domu 

dostopne starejšim na njihovem domu in kdo jih izvaja. Zanesljivih ugotovitev, kakšno je 

realno stanje na področju organizirane oskrbe na domu za starejše, analiza ni podala. Prav 

tako analiza ni podala zanesljivih sklepov o razlikah med občinami in regijami. Poleg pomoči 

na domu se veliko skupnostne skrbi odvija v okviru socialnih servisov in razvozov kosil. 

Različne projekte in oblike pomoči na tem področju izvajajo društva upokojencev in 

karitativne organizacije, ki opravljajo veliko prostovoljnega dela (Nagode, Jakob Krejan in 

Smolej, 2011). 
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2.7 Domovi za starejše kot oblika institucionalnega varstva 

Na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je 

institucionalno varstvo opredeljeno kot oblika obravnave v zavodu, drugi družini ali drugi 

organizirani obliki, ki upravičencem nadomešča, dopolnjuje ali zagotavlja funkcijo doma ali 

lastne družine. Obsega osnovno oskrbo in socialno oskrbo v skladu s predpisi s področja 

socialnega varstva ter zdravstveno varstvo po predpisih s področja zdravstvenega varstva. 

Osnovna oskrba zajema bivanje, organiziranje prehrane, tehnično oskrbo in prevoz. Socialna 

oskrba je strokovno vodena dejavnost, namenjena izvajanju vsebin socialne preventive, 

terapije in vodenja upravičencev. Vključuje izvajanje nalog varstva, posebnih oblik varstva, 

vzgoje in priprave na življenje in nalog vodenja.  

Varstvo pomeni nudenje pomoči pri vzdrževanju osebne higiene in izvajanju dnevnih 

aktivnosti (vstajanju, oblačenju, premikanju, hoji, komunikaciji in pri orientaciji). Posebne 

oblike varstva so namenjene ohranjanju in razvoju samostojnosti, razvoju socialnih odnosov, 

delovni okupaciji, korekciji in terapiji motenj, aktivnemu preživljanju prostega časa ter 

reševanju osebnih in socialnih stisk.  

Izvajalci storitev so domovi za starejše, posebni socialno varstveni zavodi, socialno varstveni 

zavodi za usposabljanje in nadomestne oblike bivanja in oskrbe. 

V nadaljevanju magistrskega dela se bomo osredotočili na domove za starejše, pred tem pa 

bomo opisali razvoj institucionalnega varstva. 

2.7.1 Razvoj institucionalnega varstva do danes 

Odhod starega človeka v dom za starejše je stresen in starega človeka prizadene. V letu 2007 

je bilo v Sloveniji v institucionalnem varstvu 4,2 % varovancev, v svetu od 3 – 7 %. Včasih je 

bila povprečna starost 70 let, zdaj je že prešla 80 let. Življenje ljudi je bolj ali manj od rojstva 

do smrti vezano na institucije. Zametke današnjih domov za stare najdemo že v poznem 

srednjem in zgodnjem srednjem veku v špitalih, ubožnicah in hiralnicah (Mali, 2008). 

V Sloveniji je skrb za stare ljudi že od 14. stoletja vezana na institucije. Tradicija 

institucionalnega varstva starih je povezana z nastankom totalne ustanove, katere razvoj 

Flaker (1998) utemeljuje v tako imenovanih prototalnih ustanovah srednjega veka – 

srednjeveški špital, samostan, gobavišče. Poleg bolnih, revežev, hiravcev so bili v preteklosti 

v navedenih ustanovah nameščeni tudi stari ljudje. 
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Do ključnih sprememb na področju institucionalnega varstva starih ljudi je prišlo po drugi 

svetovni vojni. Razvoj varstva starih ljudi zaznamuje: 

- tradicija institucionalnega varstva: pred drugo svetovno vojno, med njo in po njej so 

stari ljudje živeli v hiralnicah, zavetiščih za onemogle, ubožnicah, torej ustanovah, 

podobnih domovom za stare, 

- posledice druge svetovne vojne: na položaj starih ljudi v družbi so vplivali nizek 

življenjski standard, stanovanjsko vprašanje, pravice iz socialnega in pokojninskega 

zavarovanja, 

- industrializacija in modernizacija, 

- razvoj medicine in gerontologije. 

Navedeni dejavniki so vplivali tako na razvoj institucionalnega varstva starih ljudi kot na 

odnos do starih ljudi in starosti v družbi (Mali, 2008). 

2.7.1.1 Institucionalno varstvo pred, med in po drugi svetovni vojni 

Na prehodu iz 19. v 20. stoletje so na današnjem slovenskem ozemlju delovale ubožnice, 

azilske ustanove, hiralnice, zavetišča. V tem času so posamezne občine že izvajale socialno 

varstvo, iz proračunov so v ta namen namenjale 6 do 8 % sredstev. Pri tem so imele večje 

težave podeželske občine  z večinoma kmečkim prebivalstvom, ki je bilo brez vsakršnega 

socialnega zavarovanja. Na začetku 20. stoletja so že znani poskusi uvedbe obveznega 

zavarovanja predvsem kmečkega prebivalstva. Med kmečkim prebivalstvom je bilo v tem 

času veliko revščine in socialnih problemov, ki so se reševali izključno z dobrodelnostjo. 

Večina občin ni imela zavetišč za onemogle, socialno varstvo ni bilo urejeno, stari ljudje so 

pogosto beračili. Oblike socialnih pomoči, kolikor so obstajale po posameznih občinah, so 

bile različne: denarne podpore, občasne podpore v obliki hrane, obleke, kurjave, stanovanja v 

zavetiščih. Popolna oskrba je bila zelo redka, če že, je bila organizirana v večjih mestih, kjer 

so bile tudi potrebe večje. Mestne občine Ljubljana, Maribor, Celje in Ptuj so tako imele 

socialnopolitične urade in organizirano socialno skrbstvo, ki je vključevalo starostno oskrbo 

onemoglih ljudi, mladinsko skrbstvo, delavsko skrbstvo ter podporo socialnih in dobrodelnih 

organizacij (Kresal, 1998, v Mali 2008). 

Zavarovanje za onemoglost, starost in smrt, se je začelo razvijati s 1. septembrom 1937, in je 

omogočalo izplačevanje invalidske in starostne rente, otroške rente in posmrtne rente za 

zavarovane delavce. 

V obdobju pred in med drugo svetovno vojno skrb za stare ljudi v Sloveniji ni bila 

izoblikovana kot politika na ravni države. Prav tako še ni bila razvita stroka, ki bi prevzela 
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odgovornost za izvajanje tovrstne politike, pa tudi sama družba ni bila zainteresirana za 

reševanje težav starih ljudi. Zadnje obdobje življenja je bilo za stare ljudi v tem času težko ali 

so se odločili za življenje izven institucije ali v njej.  

Čas po drugi svetovni vojni je čas velikih sprememb: druga svetovna vojna je za seboj pustila 

veliko opustošenje, predvojni kapitalistični sistem je prehajal v socialističnega, 

industrializacijo in urbanizacijo. Glavni cilj je bil dvig gospodarstva zaostale dežele na raven 

razvite industrijske dežele. Socialna neenakost je bila velika, potekalo je mezdno delo in 

zaposlovanje v zasebnem gospodarskem sektorju. Hlapci, dekle, gospodinjske pomočnice 

niso imeli urejenih delavnih razmerij, bili so brez sredstev za preživetje, brez stanovanja in 

bili tako prvi v vrsti za bivanje v domovih za stare. V domovih za ostarele so po vojni poleg 

starih ljudi bivali še ljudje različnih starosti brez sredstev za preživljanje, tudi otroci, ki so v 

vojni ostali brez staršev. Osebje je delalo razlike med stanovalci glede na njihove finančne 

zmožnosti za bivanje v instituciji. V času po vojni se je spremenil družbeni položaj starih 

ljudi. Z uvedbo zavarovanja za čas upokojitve je postala starost institucionalizirana. Gre za 

prvo uniformno kategorialno odzivanje sistema na potrebe starih ljudi, ki so postali posebna 

družbena skupina. Stari ljudje so začeli izgubljati veljavni in ugledni družbeni položaj. Proces 

institucionalizacije je vplival na spoštovanje  starih ljudi v družbi, saj pomeni nesamostojnost 

in odvisnost starih ljudi. S tem se je dodatno krepila neproduktivna vloga starih ljudi (Mali, 

2008). 

Z novo družbeno ureditvijo se je spremenila tudi tradicionalna družina, ki je razpadla, kar 

pomeni, da je izginila do takrat uveljavljena skrb družine za starega človeka. Stari ljudje niso 

imeli več mesta ne v družini ne v delovnem okolju. Napredek znanosti in tehnologije je 

zmanjšal pomen izkušenj, modrosti in znanja starih ljudi. Tako je prišlo do stigmatizacije 

starih ljudi in vsesplošnega odrivanja starosti iz sodobnega načina življenja. S spremembo 

statusa starih ljudi v družbi in njihovim položajem sta se ukvarjala Perat in Požarnik (Mali, 

2008).  

V šestdesetih letih prejšnjega stoletja so se domovi za stare na osnovi gerontoloških načel 

zasnovali kot geriatrične ustanove, ki so dobile status institucije namenjene starim in 

predvsem bolnim ljudem. Posledično so se v domovih zaposlovali predvsem uslužbenci 

zdravstvene stroke, ki so tako v domove vnašali strokovne zdravstvene doktrine. 

Zaposlovanje socialnih delavcev v domovih za starejše je bila velika sprememba v 

funkcioniranju domov, saj je socialno delo v domove prineslo pomen medsebojnih odnosov, 

medsebojno sodelovanje stanovalcev, osebja in svojcev, usmerjanje na osebne probleme 

stanovalcev, izražanje čustev stanovalcev, avtonomijo stanovalcev (Mali, 2009).  
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2.7.1.2 Institucionalno varstvo danes 

Domovi za stare so se v Sloveniji razvili v medicinsko usmerjene institucije  iz dveh razlogov: 

njihovo dejavnost je utemeljevala gerontologija zasnovana na medicini, ki jo je podpirala 

populacija stanovalcev, ki je prihajala v domove, to so stanovalci z vedno bolj kompleksnimi 

zdravstvenimi težavami, za katere je lahko ustrezno poskrbelo le zdravstveno osebje. V 

obdobju 1991 – 2000, ki ga Mali (2009), poimenuje bolnišnični model domov za stare,  v 

strukturi zaposlenih je 1,32 % socialnega delavca, kar pomeni, da na enega socialnega delavca 

pride 195,4 stanovalca. 

Obdobje po letu 2000 Mali (2009) označuje kot prehod v socialni model domov za stare. To 

je posledica soočanja domov za stare s spremenjenimi značilnostmi in zahtevami populacije, 

ki jih predstavljajo stanovalci z demenco. Vstop socialnih delavcev v domove za stare ponuja 

možnosti za sodelovanje na področju zdravstva in socialnega varstva. Tovrstno sodelovanje 

ponekod že poteka, je pa še bolj usmerjeno v dobro funkcioniranje same institucije kot na 

učinke pri stanovalcih. Z večanjem vloge socialnih delavcev v domovih za stare se lahko 

razvija individualizirano načrtovanje skrbi za stanovalce, s tem pa lahko stanovalci ohranijo 

vpliv na lastno življenje.  

V domovih za stare je čutiti pomanjkanje upoštevanja zasebnosti stanovalcev oz. izgubo 

posameznikove avtonomije v instituciji (Mali, 2009). Mali še navaja, da trenutna dejavnost 

domov odraža tradicionalno utečenost in maksimalno prilagojenost starim bolnim ljudem. 

Stanovalci so pasivni prejemniki pomoči, so pacienti, ne pa samostojni akterji in 

sooblikovalci pomoči. Takšna usmeritev je povezana tudi z družbenim pogledom na stare 

ljudi in je primerljiva z vlogo pacienta v medicini.  

Domov za starejše se v veliki meri drži slab prizvok, saj so se v večini razvili iz srednjeveških 

hiralnic, ubožnic, kjer je bilo poskrbljeno za nastanitev, a so bili življenjski pogoji v njih zelo 

slabi. Po drugi svetovni vojni je prihajalo do transformacij ubožnic v domove za stare. Šlo je 

zgolj za preimenovanje, življenjske razmere v njih so ostajale nespremenjene. Druga skupina 

domov, ki je v Sloveniji nastala prav tako po drugi svetovni vojni, so domovi, umeščeni v 

adaptirane, za silo vzdrževane stare gradove in graščine. Tudi tam je bilo stanje slabo, poleg 

tega so bili večinoma na podeželju, kar je bil dodaten razlog, da so svojci opustili stike s 

stanovalci (Mali, 2008). Lokacije domovi  po Sloveniji so bile razpršene neenakomerno, zato 

je bil marsikdo od stanovalcev močno oddaljen od svojega doma. Do danes so se  bivanjske 

razmere v domovih popravile in so primerne za bivanje starih ljudi, ob gradovih in graščinah 

so postavljeni novi objekti, vendar še vedno ostajajo na odrinjenih lokacijah, kar stare ljudi 
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zapostavlja in izloča iz vsakdanjega življenja. Vodilne vloge pri razvoju domov za stare ni 

prevzelo socialno delo, saj je bilo to v šestdesetih letih prejšnjega stoletja še v razvoju. 

Tabela 4: Število domov in mest za stanovalce 

Leto 1967 1975 1981 1997 2007 2012 

Št. domov 35 33 54 53 78 96 

Št. mest 3100 6047 8008 13280 16680 19576 

Vir: Mali, 2009, str. 98 

2.7.2 Domovi za starejše 

Na začetku leta 2013 je bilo v Sloveniji v 99 domovih in posebnih zavodih na 122 lokacijah 

na voljo 20077 mest: 

- v javnih domovih za starejše 14035 mest v  55 zavodih na 75 lokacijah, 

- v zasebnih domovih za starejše 4490 mest pri 39 izvajalcih s koncesijo na 39 

lokacijah, 

- v posebnih zavodih za odrasle 1552 mest v 5 zavodih na 7 lokacijah. 

Pri izvajalcih institucionalnega varstva za starejše z dovoljenjem za delo je na voljo 161 mest 

pri 2 izvajalcih na 2 lokacijah (Skupnost socialnih zavodov Slovenije, 2013). 

Do storitev v domovih so po veljavni zakonodaji upravičeni državljani Republike Slovenije, s 

stalnim prebivališčem v Sloveniji ter tujci, ki imajo dovoljenje za stalno bivanje. O sprejemu, 

premestitvi ali odpustu iz doma odločajo domovi v soglasju z oskrbovanci ali njihovimi 

zastopniki. Ob namestitvi, sprejemu v oskrbo stanovalec in dom sprejmeta dogovor, v 

katerem se opredelijo obseg in vrsta oziroma ustrezna kategorija storitev oskrbe ter morebitne 

posebnosti pri izvajanju teh storitev. Storitve plačujejo stanovalci sami ali ob pomoči svojcev 

ali občine. Zdravstvene storitve v domovih so oskrbovancem zagotovljene iz obveznega 

zdravstvenega zavarovanja, cene teh storitev pa so določene v vsakoletni pogodbi 

posameznega doma z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki je plačnik teh 

storitev (Skupnost socialnih zavodov Slovenije, 2013). 

Osnovne storitve, ki jih domovi morajo zagotavljati, so bivanje oziroma namestitev v eno-, 

dvo- ali več posteljnih sobah, vzdrževanje prostorov, perila, organizirana in zdravstvenemu 

stanju primerna prehrana in tehnična oskrba, osebna pomoč, socialna oskrba ter varstvo, 

zdravstvena nega in zdravstvena rehabilitacija, osnovna zdravstvena in specialistična 

konziliarna dejavnost, ki jo v domovih izvajajo zdravstveni domovi ali zasebni zdravniki. 
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Dodatne dejavnosti domov lahko obsegajo različne dodatne oskrbne in druge storitve za 

stanovalce, ki niso zajete v standardiziran obseg posamezne kategorije oskrbe, dnevno varstvo 

za starejše, ki sicer živijo doma in vključuje oskrbne in zdravstvene storitve, oskrbne in 

zdravstvene storitve za stanovalce oskrbovanih stanovanj, zagotavljanje ustrezne prehrane in 

zdravstvene nege in drugih oblik pomoči posamezniku in družini na domu, storitve socialnega 

servisa na domu za starejše oziroma druge, ki takšno pomoč potrebujejo, sodelovanje z 

drugimi sorodnimi organizacijami, društvi in posamezniki z namenom izvajanja različnih 

oblik dejavnosti, namenjenih starejšim ljudem zunaj doma, opravljanje drugih storitev za 

starejše v njihovem domačem okolju. Domovi si prizadevajo, da bi svojim stanovalcem 

zagotovili čim  kvalitetnejšo in strokovno ustrezno oskrbo, nego in pomoč ter življenje, kot jih 

dopuščata njihova starost in zdravstveno stanje. Domovi želijo biti in tudi postajajo bolj 

odprte ustanove, ki se povezujejo z ožjim in širšim družbenim okoljem (Skupnost socialnih 

zavodov Slovenije, 2013). 

Slika 1: Zemljevid domov po Sloveniji 

 

Vir: http://www.ssz-slo.si/slo/main.asp?id=0E472A7F  
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Tabela 5: Podatki o številu prostih mest v domovih in čakajočih z dne 6.10.2012 ter 28.9.2013 

Datum Kapaciteta Prosta mesta 

Evidentirane 

prošnje (aktivne, 

prosilci) 

Aktualne prošnje 

(prosilci) 

6.10.2012 19567 36 17364 3483 

28.9.2013 20108 174 16974 2643 

Vir: https://servis.ssz-slo.si/porocilo.pdf 

 

Če bi vprašali stare ljudi, ali si želijo v dom za stare, bi večina odgovorila da raje ne. Nekateri, 

ki poznajo potek življenja v domu za stare, se odhoda v dom ne boji, drugih je odhoda v dom 

sram, tretji bi svoja stara leta najraje preživeli v svojem stanovanju ali hiši. Domovi za stare 

se ljudem zdijo primerna rešitev v primerih, ko star človek nima svojcev, ki bi mu pomagali 

pri vsakdanjih opravilih, ki jih sam ne zmore več, čas za odhod posameznika v dom za stare je 

takrat, ko ta ne more več sam skrbeti zase. Nekateri o odhodu v dom razmišljajo, ker ne želijo 

biti v breme otrokom, svojcem, znancem ali ker se počutijo osamljene (Flaker in Grebenc, 

2005, v Flaker idr., 2008). 

Tistim, ki živijo v instituciji, življenje izven pomeni predvsem zasebnost – nihče jih ne 

nadzira in se ne vmešava v njihovo življenje. Ljudje, ki živijo v institucijah, si želijo  

osnovnih stvari: poleg zasebnosti, odločanja o majhnih zadevah v svojem življenju, želijo si 

biti blizu ljudi, ki so jim blizu, ki jim veliko pomenijo. V okviru institucije se takšne  potrebe 

izkažejo kot nekaj velikega. Ljudje, ki živijo doma, so z življenjem v domačem okolju 

večinoma zadovoljni. Nekateri se o odhodu v dom nočejo niti pogovarjati, ker jim ni všeč 

kolektivno življenje, zavodsko vzdušje, dejstvo, da so ljudje, ki živijo v domovih za stare 

ločeni od ostalih generacij. Pogosti razlogi za odhod v dom so negotovost v gibanju, 

osamljenost, občutek zapostavljenosti. Večina ljudi, ki se je iz institucije vrnila domov, si ne 

želi iti nazaj v institucijo. Namestitev v eno od oblik institucionalnega varstva je praviloma 

posledica življenjske nuje, v primerih, ko posamezniki izrazijo potrebo, željo, da bi odšli v 

dom, je to racionalizacija življenjske nuje. Predlog za namestitev v institucionalno varstvo je 

navadno pobuda s strani ljudi iz neposrednega posameznikovega okolja v povezavi s stroko. 

Odhod v dom svetujejo znanci, otroci, nečaki, oskrbovalci, strokovnjaki (Flaker idr., 2008). 
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2.7.3 Socialno delo v domovih za stare 

Oblike institucionalnega varstva niso naklonjene posameznikom, njihovim individualnim 

potrebam, željam in interesom. Institucija, kot je npr. dom za stare, že v osnovi ni naklonjena 

posamezniku, saj je njen cilj skrb za množico starih ljudi. Prehod starega človeka v dom za 

stare je zanj velika in travmatična izkušnja, zato se je potrebno nanjo dobro pripraviti, tako z 

vidika posameznika, njegovih svojcev kot s strani predstavnikov doma, v katerega odhaja star 

človek (Mali, 2008). 

V domovih za stare je pomembno socialno delo oz. vloga socialnega delavca, ki tam dela. 

Socialni delavci v domu za starejše pomagajo stanovalcem pri reševanju problemov, delajo s 

sistemi, ki bi ljudem zagotovili potrebne vire in storitve, podpirajo ljudi z ustreznimi sistemi, 

ki bi podpirali njihovo funkcioniranje. Socialni delavec v domu za starejše je v stiku s 

stanovalci doma v različnih časovnih obdobjih. Socialni delavec je prvi in zadnji stik 

posameznika z institucijo. Faze bivanja posameznika v domu so različne, zato tudi delo 

socialnega delavca zahteva različna znanja, priprave. Te naloge Mali (2008) razdeli na: 

- naloge pred prihodom stanovalca v dom: urejanje formalnosti, vzpostavljanje 

odnosa, dvojnost vloge (nadzorna vloga in vloga pomočnika), sodelovanje z 

bodočim stanovalcem, kar je zelo pomembno pri nadaljnjem delovnem odnosu, 

sodelovanje z drugimi strokovnjaki, sodelovanje s svojci, informiranje, 

- v času bivanja stanovalca v domu: zagotavljanje optimalnih pogojev za čim boljšo 

vključitev stanovalca v novo življenjsko okolje in ohranitev stikov s primarnim 

okoljem, podpora stanovalcu ob prilagajanju na novo življenjsko okolje, 

posredovanje v konfliktih v domu, razvijanje prostovoljnega dela, sodelovanje pri 

interesnih dejavnostih in družabnih prireditvah, 

- ob odhodu stanovalca iz doma: urejanje formalnosti, obravnavanje in ugotavljanje 

smiselnosti, primernosti, ustreznosti za premestitev stanovalca v drugo institucijo, 

urejanje prenehanja bivanja stanovalca zaradi smrti,  

- zagotavljanje dobrega vzdušja v domu: usmerjanje energije v delo s samimi 

stanovalci kot njihovimi svojci, skrb za dobre odnose med vsemi sistemi, ki se 

kakorkoli srečujejo z domom za stare,  

- spremljanje institucionalnega življenja stanovalcev: socialni delavec pospremi 

starega človeka v nov način življenja, v novo življenjsko okolje. 
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2.8 Socialna oskrba na domu 

V magistrski nalogi bomo za socialnovarstveno storitev pomoč družini na domu kot socialno 

oskrbo na domu uporabljali izraz pomoč na domu. 

Cilj pomoči na domu je ustvariti takšne okoliščine, ki staremu človeku omogočajo, da čim 

dlje ostane v domačem okolju na samostojen, varen in kakovosten način. Pred 

osamosvojitvijo Slovenije je bila skrb za starejše ljudi enostransko naravnana v nego in 

oskrbo v institucijah, začetek organizirane pomoči starejšim ljudem na njihovem domu tako 

sega v začetek osemdesetih let prejšnjega stoletja. Pred tem so nekateri domovi za starejše 

vozili na domove starejših ljudi obroke hrane, a ti so bili zelo redki (Nagode, 2009). 

Poleg pomoči na domu spada med organizirane oblike pomoči na domu starejšega človeka še 

storitev varovanje na daljavo13. 

Vključevanje države v razvijanje pomoči starim ljudem na njihovih domovih se je pričel v 

drugi polovici osemdesetih let prejšnjega stoletja, ko so se javne institucije – domovi za stare, 

centri za socialno delo – začele odpirati v svoja okolja in začele ponujati storitve ljudem na 

njihovih domovih. Razvoj se je nadaljeval v isti smeri tudi skozi devetdeseta leta, postavljene 

so bile  nove smernice na področju skrbi za stare ljudi. Nastala je institucionalna mreža, 

oblikovali so se dnevni centri in centri za pomoč na domu, ki bi naj izvajali različne oblike 

storitev na domu (Nagode, 2009). 

Hojnik Zupanc (1999, v Nagode, 2009) med organizirane storitve oz. formalno mrežo storitev 

v domačem okolju po prostorskem kriteriju šteje stacionarne, alternativne institucionalne 

oblike (dnevni centri), prilagojena stanovanja, mobilne storitve, storitve na domu in storitve 

na daljavo. Te storitve so sistemsko regulirane in potekajo na domu starega človeka ali v 

njegovi lokalni skupnosti ter so določene s strukturnimi značilnostmi sistema in organizacije 

ter ideologijo starostnega varstva.  

Formalni mrežni odnos ima tri značilnosti: 

- varnost: zajema predvidljivost, zanesljivost in hitrost reagiranja, 

- sociabilnost: domačnost, zaupanje, empatija, enakost v odnosih – zaradi strokovne 

usposobljenosti izvajalcev in redno organizirane dejavnosti sta lahko stopnja 

zaupanja in empatije visoki, zaradi profesionalnega odnosa pa se lahko pojavi tudi 

nizka stopnja domačnosti in enakosti, 

                                                 
13 Storitev kljub močni začetni podpori ni množično zaživela – po navedbah Nagode (2009)  jo trenutno 

uporablja 340 uporabnikov. Storitev ni sistemsko urejena, kar povzroča različne cene storitev, različno vsebino 

storitev, različno kakovostne storitve. 
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- ekonomičnost: cenovna sprejemljivost, storilnost in dosegljivost ponujenih storitev 

(Nagode, 2009). 

V okviru formalne mreže storitev pomoč nudijo formalni viri, to so osebe ali organizacije 

oseb, ki nudijo profesionalne storitve in so financirane s strani države. Ljudje, zaposleni v teh 

organizacijah, z uporabniki nimajo emocionalnih ali socialnih vezi. Pomoč je organizirana in  

način pomoči je vnaprej dogovorjen. Dopolnitev formalnih oblik pomoči je neformalna 

oskrba, ki jo nudijo družina, prijatelji, sosedje, prostovoljci, najpomembnejši v neformalni 

mreži pomoči so sorodniki, in sicer partner in otroci. 

Pri predstavitvi storitve pomoč na domu je potrebno povedati, da na terenu pogosto z istimi 

starimi ljudmi poteka tudi zdravstvena oskrba v okviru patronažne službe. Službi trenutno še 

delujeta neusklajeno, kar ovira učinkovito in celovito oskrbo in obravnavo posameznika na 

njegovem domu. Rešitev v tej smeri se nakazuje  z vzpostavitvijo sistema zavarovanja za 

dolgotrajno oskrbo.  

Pomoč na domu je namenjena starim ljudem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge 

življenjske pogoje v svojem okolju, vendar zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo 

sami skrbeti zase in se negovati, njihovi svojci pa oskrbe in nege ne zmorejo ali za to nimajo 

možnosti. Pomoč na domu vključuje različne organizirane oblike praktične pomoči na domu, 

s katerimi se osebi vsaj za določen čas nadomesti institucionalno varstvo v zavodu, drugi 

organizirani obliki ali v drugi družini (Nagode, Jakob Krejan, Smolej, 2012). 

Pomoč na domu v skladu z zadnjim sprejetim Pravilnikom o standardih in normativih 

socialnovarstvenih storitev (2011) obsega: 

- pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih: pomoč pri oblačenju ali slačenju, pomoč pri 

umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb; vzdrževanje in nego 

osebnih ortopedskih pripomočkov; 

- gospodinjsko pomoč: prinašanje enega pripravljenega obroka ali nabavo živil in 

pripravo enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje 

bivalnega dela prostorov in odnašanje smeti; postiljanje in osnovno vzdrževanje 

spalnega prostora; 

- pomoč pri ohranjanju socialnih stikov: vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s 

prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih 

obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava 

upravičenca na institucionalno varstvo. 

Posamezna oseba je upravičena do pomoči na domu le, če potrebuje najmanj dve opravili iz 

dveh različnih sklopov, ki smo jih navedli. Do pomoči na domu so upravičene osebe, ki jim 
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preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da z občasno organizirano pomočjo drugih 

oseb ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno počutje in lahko funkcionirajo v znanem 

bivalnem okolju (Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev, 2011). 

Ceno pomoči na domu določa Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih 

storitev (2012).  

Analiza stanja v letu 2011 

Od leta 2008 se analiza stanja na tem področju redno spremlja v obliki rednih poročil, ki jih 

pripravlja Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo. Prva analiza je bila opravljena leta 

2003. Z njo je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti želelo 

ugotoviti ali se v okviru pomoči na domu sledi ciljem takratnega nacionalnega programa 

socialnega varstva. Analiza je pokazala, da je bilo število uporabnikov pomoči na domu za 

11,6 % nižje od predvidnega v takratnem nacionalnem planu (Nagode, Jakob Krejan, Smolej, 

2012). 

Tovrstne analize so pomembne za spremljanje stanja na področju izvajanja pomoči na domu v 

državi, za preverjanje doseganja ciljev nacionalnih programov – do leta 2010 je bila to 

Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva od leta 2006 do 2010. Pridobljeni 

podatki so pomembni za delo izvajalcev storitve, raziskovalcev, državne in lokalne politike. 

Pomoč na domu je pomembna in najbolj razširjena socialnovarstvena storitev v okviru 

organizirane oskrbe v skupnosti, to je oskrbe uporabnika na njegovem domu. Analiza je edini 

vir podatkov, ki prikazuje stanje na tem področju na državni ravni in je zelo pomembna pri 

nadaljnjem načrtovanju izvajanja te storitve. 

Tabela 6: Število uporabnikov pomoči na domu 2006 - 2010 

 

Vir: Nagode, Jakob Krejan, Smolej, 2011 
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V analizo stanja za leto 2011 o izvajanju pomoči na domu so bile zajete vse slovenske občine. 

Na dan 31.12.2011 je bilo v Sloveniji 6624 uporabnikov pomoči na domu. Od leta 2006 se 

število uporabnikov počasi povečuje. V letu 2010 je bil spremenjen Pravilnik o standardih in 

normativih socialnovarstvenih storitev, ki po novem  določa, da je upravičenec do pomoči na 

domu upravičen le, če potrebuje najmanj dve opravili iz dveh različnih sklopov opravil, ki jih 

določa navedeni pravilnik (Nagode, Jakob Krejan, Smolej, 2011). Med uporabniki pomoči na 

domu je skoraj dve tretjini žensk (67 %). Uporabnikov pomoči na domu je več kot 50 % starih 

80 let in več. Delež oseb, starih 80 let in več, se povečuje (Nagode, Jakob Krejan, Smolej, 

2012). 

Tabela 7: Starost uporabnikov pomoči na domu v obdobju 2006 – 2010  

 

Vir: Nagode, Jakob Krejan, Smolej, 2012, str. 16 

 

V letu 2011 je bilo 81,9 % uporabnikov pomoči na domu do storitve upravičenih zaradi 

starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, 9,8 % je kronično bolnih oseb in oseb z   

dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, so pa po oceni centra 

za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje, 4,4 % 

je drugih invalidnih oseb, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje 

večine življenjskih funkcij, 3,7 %  oseb ima status invalida po Zakonu o družbenem varstvu 

duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni posebne komisije niso sposobne samostojnega 

življenja. Manj kot odstotek, 0,2 % predstavljajo hudo bolni otroci ali otroci s težko motnjo v 
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telesnem ali težko ali najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki niso vključeni v organizirane 

oblike varstva. 

ReNPSV 2006 -2010 je predvidevala zagotovitev pomoči na domu za vsaj 10.000 oseb, starih 

65 let ali več, kar je 3 % oseb v tej starostni skupini ter  vsaj 900 oz. 0,05 % drugih odraslih 

oseb, ki potrebujejo pomoč na domu (Analiza stanja v letu 2011). 

 

Kot je razvidno iz tabele 9 sta bila oba cilja v letu 2011 realizirana več kot 50 %. Cilji, ki se 

nanašajo na osebe mlajše od 65 let, so dosegli 87,1 % realizacijo, realizacija ciljev, ki se 

nanašajo na osebe starejše od 65 let, pa je prepočasna. V letu 2011 se je pomoč izvajala za  

1,7 % upravičencev, starih 65 let in več, cilj je tako realiziran 57 %. Trend naraščanja 

vključenosti starejših uporabnikov narašča počasi. Naraščanje števila prebivalstva, starejšega 

od 65 let, je hitrejše kot naraščanje števila uporabnikov pomoči na domu.  

 

Glede na strukturo storitve, torej podatke, katere vrste pomoči na domu se uporabniki največ 

poslužujejo, se je v primerjavi s prejšnjima letoma povečal delež pomoči pri ohranjanju 

socialnih stikov in sicer z 8,9 % (2009) na 16,3  % (2011). Delež pomoči pri temeljnih 

dnevnih opravilih znaša 43,3 %, od leta 2009 se je zmanjšal delež gospodinjske pomoči. 

Storitev pomoč na domu predstavlja: 

- Ugotavljanje upravičenosti do storitve, pripravo in sklenitev dogovora o obsegu, 

trajanju in načinu opravljanja storitve, organizacijo ključnih članov okolja in 

izvedbo začetnih srečanj med izvajalcem in upravičencem ali družino. 

- Vodenje storitve, koordinacijo izvajalcev in njihovo usmerjanje, sodelovanje z 

upravičenci pri izvajanju dogovora in pri zapletenih življenjskih situacijah 

upravičencev ter neposredno izvajanje storitve pomoč na domu na domu 

upravičenca v okviru dogovorjenih vsebin ter v dogovorjenem obsegu (Nagode, 

Jakob Krejan, Smolej, 2012). 

Vodenje in koordiniranje pomoči na domu je v letu 2011 v Sloveniji izvajalo 64,4 zaposlenih. 

V obdobju 2008 – 2011 se beleži upad števila teh oseb. Neposredno je pomoč na domu v letu 

2011 v Sloveniji izvajalo 909,8 oseb. Število socialnih oskrbovalcev, ki izvajajo neposredno 

pomoč na domu se postopno povečuje. Ena socialna oskrbovalka v povprečju oskrbuje 8,2 

uporabnikov. Razmerje med številom uporabnikov in številom socialnih oskrbovalk se v 

zadnjih štirih letih povečuje, s tega lahko sklepamo, da so socialne oskrbovalke močno 

preobremenjene. V letu 2011 je bila ena socialna oskrbovalka pri enem uporabniku povprečno 
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18,1-krat na mesec. Socialna oskrbovalka za enkratni obisk pri uporabniku povprečno porabi 

60,1 minute (Nagode, Jakob Krejan, Smolej, 2012). 

Dobrih 40 % občin (86) poleg rednega delovnega časa med tednom dopoldne zagotavlja 

obiske tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih, 96 občin poleg obiskov v rednem, 

dopoldanskem delovnem času zagotavlja med tednom  obiske tudi v popoldanskih urah, 115 

občin zagotavlja poleg rednega dopoldanskega delovnega časa med tednom obiske tudi ob 

sobotah, 105 občin pa tudi ob nedeljah in praznikih. Slaba polovica občin  uporabnikom 

zagotavlja storitev le med tednom in to samo v dopoldanskem času. Zagotavljanje storitve vse 

dni v letu  ter v popoldanskem času predstavlja problem izvajanja pomoči na domu (Nagode, 

Jakob Krejan, Smolej, 2012). Z letom 2010 se je zaključilo obdobje Resolucije o nacionalnem 

programu socialnega varstva 2006 – 2010 (ReNSPV 2006 – 2010), zato je znan pomemben 

podatek o realizaciji zastavljenih ciljev navedene resolucije (Nagode, Jakob Krejan, Smolej, 

2012): 

- realizacija cilja ReNPSV 2006 - 2010, ki se nanaša na osebe, mlajše od 65 let, je 

bila ob izteku resolucije 90 %, 

- realizacija cilja ReNPSV 2006 – 2010, ki se nanaša na vključitev uporabnikov 

starejših od 65 let, je bila ob izteku resolucije 57%, 

- razlike v deležu starejših, ki so uporabniki pomoči na domu, so med regijami zelo 

velike (Goriška ima 3,1% vključenosti, Koroška ima 1,0% vključenost). 

Tabela 8: Realizacija pomoči na domu 2006 - 2010 

 

Vir: Nagode, Jakob Krejan, Smolej, 2012, str. 16 

 

Razlogi za nizko realizacijo zastavljenih ciljev so  različni. Glede na majhno povpraševanje 

po storitvi v nekaterih občinah je mogoče sklepati, ali da potencialni uporabniki in njihove 



TEORETIČNI DEL 

  53 

 

družine storitve ne poznajo ali pa je ne sprejemajo kot eno od možnih oblik oskrbe starega 

človeka, ki za opravljanje vsakdanjih opravil potrebuje pomoč druge osebe. V nekaterih 

občinah povpraševanje presega ponudbo. V teh občinah so težave finančne narave, 

pomanjkanje ustreznega kadra za izvajanje storitve, organizacijske težave. Razlog za ne 

koriščenje storitve je lahko tudi previsoka cena ter dejstvo, da storitev povsod ni na razpolago 

oz. ni zagotovljena. Zaskrbljujoče je dejstvo, da je naraščanje števila prebivalcev starejših od 

65 let hitrejše kot naraščanje števila starejših vključenih v pomoč na domu. Na tem mestu je 

potrebno omeniti še sistem dolgotrajne oskrbe za kronično bolne, invalidne in oslabele osebe, 

ki pri opravljanju temeljnih in podpornih dnevnih opravil, potrebujejo delno ali popolno 

pomoč druge osebe, se pa različne storitve in prejemki zagotavljajo v okviru sistemov 

zdravstvenega in socialnega varstva, pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter drugih 

sistemskih oblik skrbi. Ta sistem v Sloveniji še ni enotno urejen. Zakon o dolgotrajni oskrbi 

in zavarovanju za dolgotrajno oskrbo je pri nas v pripravi že dlje časa. Pomoč na domu bi 

sodila v sistem dolgotrajne oskrbe, trenutno je še opredeljena znotraj Zakona o socialnem 

varstvu kot socialnovarstvena storitev (Nagode, Jakob Krejan, Smolej, 2012). 

2.8.1 Dolgotrajna oskrba 

Tema dolgotrajne oskrbe ljudi, ki potrebujejo dolgotrajno, organizirano pomoč in podporo 

drugih ljudi se je razvila v zadnjih desetletjih na področju zdravstvenega in socialnega varstva 

ter na področju organiziranja socialne varnosti. Gre za novo potrebo, ki se kaže na eni strani 

kot potreba po novem stebru socialne varnosti, na drugi pa po drugačnem organiziranju 

odgovorov na potrebe ljudi (Flaker in dr., 2008). 

Zaradi naraščanja števila prebivalstva oz. demografskih sprememb se je število ljudi s potrebo 

po dolgotrajni pomoči ali podpori drugih povečalo, obenem pa se je zmanjšalo število 

aktivnega prebivalstva, ki je bilo tradicionalno na voljo za pomoč. Naraščanje potrebe po 

dolgotrajni oskrbi je povzročil  napredek medicine, saj vse več ljudi preživi nesreče in hude 

bolezni ter posledično potrebuje oskrbo. 

V zadnjih desetletjih so se bistveno spremenili temeljni obrazci zagotavljanja pomoči. Na to 

je v veliki meri  vplivala deinstitucionalizacija, to je proces, pri katerem se zapira in 

preoblikuje velike ustanove v drugačne oblike skupnosti za pomoči potrebne. 

Deinstitucionalizacija je prinesla  spremembo vrednot, saj so se ljudje začeli zavedati, da 

imajo pravico do življenja v skupnosti z drugimi ljudmi, da so vključeni v družbeno dogajanje 

ter da lahko odločajo o svojem življenju, prihodnosti, kljub tudi da so bolni, stari, slabotni ali 

duševno bolni.  
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Dolgotrajna oskrba presega stare načine organiziranja oskrbe, načinov pristopa k človeški 

stiski, statusa uporabnikov in procesov pomoči. Novost dolgotrajne oskrbe oz. premik je 

integrirana oskrba brez delitve na zdravstvene in socialne storitve, ki sta zdaj ločeni, nov 

pristop oskrbe omogoča sinergijo različnih strok v skupne strategije pomoči in solidarnosti 

(Flaker idr., 2008).  

Pri uvajanju sistema dolgotrajne oskrbe zasledimo naslednje novosti v primerjavi s sedanjo 

organizacijo pomoči ljudem, ki potrebujejo pomoč drugih. 

Tabela 9: : Novosti dolgotrajne oskrbe 

 Stara paradigma Nova paradigma 

Organizacija ponudbe Ločeno zdravstveno in socialno 

varstvo 

Posebno polje dolgotrajne 

oskrbe 

Upravičenost  Status in diagnoza Potrebe 

Količina sredstev  Glede na zaposlitev in višino 

dohodkov 

Glede na potrebne storitve 

Plačilo  Posredno – prejmejo izvajalci 

storitev 

Neposredno – prejmejo 

uporabniki 

Razmerje do 

pomočnikov/strokovnjakov 

Odvisnost, pokroviteljstvo Neodvisnost, partnerstvo 

Položaj uporabnika Ločenost, razvrednotene vloge Sodelovanje v skupnosti, 

cenjene vloge 

Organizacija oskrbe Drama institucionalizacije Kontinuiteta oskrbe 

Metode načrtovanja in izvajanja 

oskrbe 

Standardne storitve, pasivni 

prejemniki 

Storitve po meri, uporabnikova 

izbira in želja 

Znanje  Strokovno, aksiomatično Uporabniško, izkustveno 

Neformalni pomočniki Preobremenjeni ali izključeni Podpora, povezave s skupnostjo 

Podoba uporabnika Nemoč, odvisnost Produktivni potrošnik 

Prejete storitve Glede na ponudbo, včasih tudi 

nepotrebne 

Glede na povpraševanje 

uporabnikov prejmejo natančno 

to kar potrebujejo 

Finance Nejasne Transparentne 

Vir: Flaker in dr., 2008, str. 21 

2.9 Oblike pomoči starim v Evropski uniji 

V prihodnosti se bo v razvitem svetu hitro povečeval delež starih ljudi, ki bodo potrebovali 

dolgotrajno oskrbo. Hvalič Touzery (2007) kot potrebo po dolgotrajni oskrbi označi potrebe, 
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ki so trajne, se večajo, postajajo vedno obsežnejše. Tovrstna pomoč starim ljudem je v 

preteklosti potekala v okviru družine, danes pa je ta odgovornost porazdeljena med družino in 

državo. 

Večina ljudi si ne želi v institucionalno varstvo, prelaganje prevelikega dela bremena tovrstne 

skrbi na družino pa lahko pomeni preobremenjenost družine, predvsem žensk, za katere je 

značilno, da skrbijo za stare člane širše družine. Tako Slovenija kot tudi ostale države EU so 

se začele s tem področjem oz. načrtovanjem pomoči resneje ukvarjati šele pred nedavnim. 

Evropske države imajo storitve za stare ljudi in njihove oskrbovalce različno razvite in 

urejene. V okviru projekta Eurofamcare je bil narejen pregled dobrih in inovativnih praks v 

Evropi,  na podlagi triindvajsetih nacionalnih poročil o družinski oskrbi starih ljudi, ki  jih je 

zbrala Hvalič Touzery (2007), to predstavimo v nadaljevanju. 

Začasna oskrba se v Evropi pojavlja kot oblika nekajurnega varstva v institucijah. Med 

državami obstajajo precejšnje razlike: lahko je vezana na institucije, na dom starega človeka, 

pa tudi na dopustniške kraje. 

Na Nizozemskem različne oblike začasne oskrbe zagotavljajo formalne in prostovoljske 

organizacije. Oskrba je dostopna na domu oskrbovane osebe, v zdravstvenih institucijah 

(dnevni centri, posebni hoteli) ali pa v skupnosti (dnevni centri, penzioni za začasno oskrbo). 

Obstajajo organizacije, ki organizirajo skupne dopuste za oskrbovalce in oskrbovane osebe. 

Stroški tovrstne storitve so visoki. Na Nizozemskem imajo tudi specializirane potovalne 

agencije za oskrbo in dopust, ki ponujajo različne hotele v državi, kjer lahko star človek biva 

in prejema enako obliko oskrbe kot doma. 

Švedska izvaja začasno oskrbo po celi državi. Vedno več občin ponuja začasno brezplačno   

oskrbo na domu.  Imajo veliko inovativnih programov. Zaradi enostavnejšega dostopa storitev 

so birokratski postopki povezani s tem minimalni ali pa jih sploh ni. 

V Sloveniji je začasna oskrba slabo organizirana – le nekajurna, redko dostopna, v institucijah 

(dnevni centri). Kot začasno oskrbo pri nas bi lahko izpostavili začasne sprejeme v javnih 

domovih ter negovalne postelje v splošnih bolnišnicah. Pri začasnih sprejemih je težava 

zasedenost domov, hitrost sprejema je odvisna od prostega mesta. Negovalna postelja zajema 

prehrano ter enkrat dnevni obisk zdravnika. Pogoj za sprejem je prazna postelja, za uporabo je 

treba zaprositi nekaj dni vnaprej. Ceno negovalne postelje plača v celoti uporabnik (Hvalič 

Touzery, 2007). 

Pojavlja se vse več oblik bivanja za stare ljudi, ki so bolj prijazne in domače ter potekajo 

izven institucij in so alternativa institucionalnemu varstvu. 
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V Avstriji se izvaja projekt Nastanitev v zameno za pomoč, ki poteka tako, da ljudje, ki imajo 

velika stanovanja in potrebujejo pri opravljanju vsakodnevnih opravil delno pomoč, 

študentom oddajajo sobe v zameno za njihovo praktično pomoč. Zainteresirani za ta način 

bivanja se predhodno spoznajo v centru za koordinacijo. V drugem projektu je pomoč stari 

osebi nudena tako, da stara oseba živi na kmetiji skupaj z družino, ki ima v lasti kmetijo. 

Zametki za vzpostavitev oskrbniških družin potekajo tudi v Sloveniji. Hvalič Touzery (2007a) 

ugotavlja, da bi osebe, ki doma že oskrbujejo starega družinskega člana bile v 8,3 % 

pripravljene za enako plačilo kot je oskrbna cena v domu za stare ljudi brezpogojno sprejeti v 

oskrbo tujega starega človeka.  

Tudi Ramovš (2005, v Hvalič Touzery, 2007) poudarja, da lahko program oskrbniških družin 

postane dobra alternativa nastanitvi ljudi v domove za stare ob zagotovitvi strokovnih, 

materialnih in organizacijskih pogojev za oskrbniške družine.  

V Franciji delujejo oskrbniške družine, ki predstavljajo privatno nastanitev in oskrbo. Storitev 

je od leta 1989 tudi zakonsko regulirana. Družina ali oseba, ki živi sama, ponudi nastanitev in 

oskrbo eni do največ trem osebam, starim 60 let in več ali starejšim od 18 let, ki so duševno 

ali telesno oslabeli. Pogoji so: pogodba med oskrbovano osebo in oskrbovalcem, soba za 

oskrbovano osebo z lastnim ali skupnim straniščem in kopalnico, zagotovljena ustrezna 

higiena, varnost, zdravstvena oskrba. Oskrbovalci prejemajo plačo, plačujejo socialne 

prispevke in imajo pravico do dopusta. Prednost te oblike je v zagotovljenem plačilu 

oskrbovalca, za osebo, ki potrebuje oskrbo, pa v spremljanju kakovosti oskrbe. Model je 

primeren za majhne vasi, kjer ni smiselno graditi domov za stare, ljudje pa lahko na ta način 

ostanejo v domačem okolju. Kljub prednostim opisane oskrbe, več lokalnih okolij temu 

nasprotuje in še vedno raje gradijo domove za stare (Hvalič Touzery, 2007).  

V nekaterih evropskih državah, npr. na Irskem, Švedskem, Malti, Nizozemskem, Finskem, v 

Franciji, Avstriji, Belgiji, Veliki Britaniji, je dobro poskrbljeno tudi za družinske 

oskrbovalce in sicer ne samo z informiranjem temveč tudi s praktičnim usposabljanjem. 

Poudarek pri skrbi za družinske oskrbovalce je na zaščiti njihovega fizičnega in psihičnega 

zdravja. V glavnem delujejo na tem področju nevladne organizacije, v okviru katerih potekajo 

skupine za samopomoč, svetovanja oskrbovalcem, izobraževanja … 

Paliativno oskrbo nudijo hospici ter druge ustanove, kjer nudijo strokovno pomoč 

umirajočim. Gre za fizično in psihološko pomoč tako starim ljudem kot njihovim 

oskrbovalcem. V Sloveniji od leta 1996 celostno paliativno oskrbo izvaja le nevladna 

organizacija Slovensko društvo hospic, ki deluje na domu umirajočega, v bolnišnici ali v 

domu za stare.  



TEORETIČNI DEL 

  57 

 

Vedno več skrbi in pozornosti se namenja pomoči dementnim osebam ter prostovoljskemu 

delu.  

Vse močnejša je zavest, da je potrebno dementnim osebam ter njihovim oskrbovalcem 

ponuditi čim bolj raznovrstne oblike pomoči. V Belgiji imajo tako stanovanjske skupnosti za 

dementne ljudi, strokovne centre za demenco, kjer potekajo tečaji, informiranje, svetovanje. V 

Amsterdamu na Nizozemskem imajo hiše za goste, kamor sprejemajo začasno osebe, ki so v 

začetni fazi demence. Na Češkem delujejo po celi državi informacijske točke, kjer je možno 

dobiti nasvete, informacije o demenci. V Pragi deluje Gerontološki center, v katerem poteka 

dnevno varstvo za dementne paciente. V Avstriji deluje posebna bolnišnica, ki je namenjena 

dementnim osebam ter njihovim družinskim oskrbovalcem. V nekaterih evropskih državah 

(Avstrija, Francija, Belgija, Bolgarija, Madžarska, Irska, Finska) vse oskrbe za stare ljudi 

potekajo v okviru prostovoljskih organizacij. V Španiji in na Portugalskem imajo prostovoljci 

zelo majhno vlogo. V Avstriji delujejo uradi za mlade in stare, katerih namen je izmenjava in 

posredovanje informacij za prostovoljsko in dobrodelno delo.  

V Sloveniji so neprofitne in prostovoljske organizacije kot so Rdeči križ, Karitas, 

medgeneracijska društva, Inštitut Antona Trstenjaka, Slovenska filantropija, Zveza društev 

upokojencev Slovenije, druga društva, pomemben dejavnik pri nudenju pomoči starim 

ljudem. Njihova pomoč sega od materialne pomoči, pomoči pri delu, družabništva, 

medgeneracijskih skupin, sodelovanja z nosilci formalne mreže skrbi za stare ljudi, tečajev. 

Prostovoljci so pripadniki vseh treh generacij (Hvalič Touzery, 2007). 

Velike potenciale na področju neformalne oskrbe ima informacijsko-komunikacijska 

tehnologija, saj lahko izboljša usklajevanje zaposlitve in oskrbovanja, podporo ljudem, ki 

potrebujejo oskrbo kot oskrbovalcem, e-učenje, sistemi varovanja in nadzorovanja. 

Tehnologija lahko poveča avtonomijo in varnost ljudi. Uporaba novih tehnologij pri oskrbi 

starih ljudi je še v povojih. Ovire nastajajo zaradi pomanjkanja znanja, spretnosti in izkušnj v 

zvezi s sodobnimi tehnologijami, pojavijo se etični, pravni ter psihološki dvomi, finančne 

ovire. V Sloveniji poznamo varovanje na daljavo. 

Švicarske raziskave programov za stare kažejo, da so vsakodnevne aktivnosti oseb, ki 

potrebujejo oskrbo in so vključene v sistem elektronske pomoči, olajšale delo na tem 

področju. Pozitiven učinek programa je predvsem občutek varnosti tako pri oskrbovanih 

osebah kot pri njihovih svojcih. Gre za zelo napreden, a  vendar enostaven sistem: v Švici npr. 

z napravo Quo vadis v stanovanje namestijo alarmne celice, ki zaznavajo, kje se nahaja 

stanovalec. Metoda je primerna za dementne osebe. 
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Podobna programa delujeta v Angliji in na Škotskem. Gre za sisteme tele-oskrbe, ki vključuje 

razne detektorje (dima, poplav, visokih temperatur, padcev, »tavanja naokoli«, 

inkontinence…), video nadzore, detektor ogljikovega monoksida. Ključno spoznanje 

škotskega sistema je, da se je število let, ki jih ljudje preživijo v domu za stare, v nekaj letih 

zmanjša za polovico (na leto in pol) (Kelly, 2006, v Hvalič Touzery 2007). 

Cilj integrirane oskrbe je maksimalna učinkovitost storitev. Jedro oskrbe je interakcija med 

strokovnjaki, svojci,  oskrbovano osebo. Tako širok krog sodelovanja omogoča fleksibilno in 

posamezniku prilagojeno oskrbo. V večini evropskih držav tovrstna oskrba še ni razširjena, 

obstajajo pa tudi dobre prakse. 

V Belgiji tako delujeta program integrirane službe za pomoč na domu in sodelovanje pri 

domači oskrbi. Pri prvem gre za pomoč družinskim oskrbovalcem preko organizacije 

multidisciplinarnih posvetov in oblikovanjem načrtov oskrbovanja. Za drugi navedeni 

belgijski program je značilno, da so združeni različni oskrbovalci tako profesionalci kot 

prostovoljci, družinski člani, da sodelujejo, se dopolnjujejo in posvetujejo. 

Na Madžarskem so ustanovili šolo za pridobivanje kvalifikacije za delo socialnega delavca in 

patronažne sestre, po zaključenem šolanju lahko osebe delajo tako na področju socialnega kot 

zdravstvenega varstva. Šolali so se predvsem mladi ljudje iz revnih družin. Po zaključenem 

šolanju so se zaposlili kot oskrbovalci starih ljudi. Po določenem obdobju so postali ti mladi 

ljudje neke vrste vnuki oskrbovanim osebam. Pri tem modelu gre za več novosti: 

usposabljanje za socialno in zdravstveno oskrbo, nova delovna mesta, tako mladi kot stari so 

dobili na nek način družino (Hvalič Touzery, 2007).  

Mreža »Pomoč na domu« na Nizozemskem nudi pomoč in oskrbo po celi državi in ima sedem 

regionalnih središč. Glavno vlogo ima koordinator, ki koordinira storitve. Ta osebo, ki 

potrebuje oskrbo in njeno družino, seznani z vsemi storitvami, ki so na voljo oz. so ustrezne 

za vsak individualen primer, organizira storitev samo in jo spremlja ter evalvira. Storitve 

pokriva nacionalno zdravstveno zavarovanje. Med storitve spadajo pomoč pri dnevnih 

aktivnostih, domačih opravilih, svetovanje, zdravstvena oskrba, pomoč po odpustu iz 

bolnišnice, zagotavljanje začasne oskrbe, lokalni centri s prostočasnimi aktivnostmi, 24-urni 

tele-alarm, pomoč družinskim oskrbovalcem.  

Financiranje oskrbe poteka v Evropi na različne načine. Številne države namenjajo ljudem, 

ki potrebujejo oskrbo, plačilo v obliki raznih podpor ali nadomestil za nego. V Avstriji, 

Belgiji, Franciji, na Češkem, Madžarskem, Norveškem, Portugalskem, v Španiji ali Veliki 

Britaniji so lahko ta nadomestila plačana neposredno družinskim oskrbovalcem ali pa kot npr. 
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na Nizozemskem in v Nemčiji osebi, ki koristi oskrbo. V nekaterih državah sta na voljo obe 

obliki plačila. 

V Sloveniji poteka javna finančna pomoč v obliki statusa družinskega pomočnika ali pa kot 

dodatek za pomoč in postrežbo. V obeh primerih je finančno nadomestilo nizko oz. prenizko, 

da bi zadostilo potrebam starih oseb, ki potrebujejo oskrbo.  

2.10 Povzetek 

V teoretičnem delu smo predstavili različne vidike starosti in staranja, ki jih bomo v 

nadaljevanju raziskovali še s kvalitativno raziskavo.  

Kot vsako življenjsko obdobje ima tudi starost svoje značilnosti, svoje prednosti in slabosti. 

Ker je starih ljudi v družbi vedno več, se o starosti in staranju vedno več govori, sprejema se 

ukrepe za kakovostno in lepo starost, vzpostavljajo se novi programi za stare. 

S starostjo in staranjem se ukvarjajo različne vede, ki proučujejo vzroke in pogoje staranja, 

vedenje in doživljanje povezano s staranjem, osebnostno oblikovanje, učenje, izobraževanje 

in človeško zorenje za kakovostno starost in v starosti. 

Demografsko stanje se hitro spreminja tako v Sloveniji kot po svetu, kar zahteva 

nadgrajevanje in oblikovanje novih programov za stare. V Sloveniji imamo v primerjavi z 

evropskimi državami bistveno višji delež starih ljudi, ki so vključeni v institucionalno varstvo 

kot v druge oblike pomoči.   

Poseben pomen je potrebno v starosti nameniti prepoznavanju potreb starih ljudi, predvsem 

treh najpomembnejših: potrebi po temeljnem medčloveškem odnosu, potrebi po predajanju 

življenjskih izkušenj in spoznanj mladi in srednji generaciji ter potrebi po doživljanju smisla 

starosti. 

Na zadovoljno in uravnoteženo staranje vplivajo socialne mreže posameznega starega 

človeka. Stari ljudje imajo manjše socialne mreže, v današnjem času so socialne mreže  iz 

tradicionalnih prešle v postmoderne. 

Za kakovostno starost so pomembni zdravje, doživljanje smisla starosti, materialna 

preskrbljenost, človekova svoboda in samostojnost v odločanju, ohranjanje in krepitev 

medčloveških odnosov. 
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Domovi za starejše so  v Sloveniji najbolj razvita oblika pomoči za stare, ko ti potrebujejo 

celodnevno  oskrbo. Tako imenovana »četrta generacija domov za stare« prinaša ljudem bolj 

prijazno storitev v manjših skupnostih, kjer so stanovalci soustvarjalci življenja in dogajanja v 

domu.  

Pomoč na domu pomaga starim ljudem, ki potrebujejo pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih 

in lahko ob občasni pomoči ostanejo v domačem okolju. V Sloveniji je storitev še vedno slabo 

prepoznana in ne dosega realizacije kot ga predpisujejo nacionalni programi socialnega 

varstva. 

Ob pregledu literature in ugotovitev, ki jih kratko povzemamo v tem poglavju, smo si v 

okviru kvalitativne raziskave zadali nalogo odgovoriti na nekaj vprašanj v zvezi s starimi 

ljudmi, ki jih podrobneje predstavljamo v empiričnem delu. 

 

 

 



EMPIRIČNI DEL 

  61 

 

3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 Opredelitev raziskovalnega problema in cilji raziskave 

Raziskovalni problem, ki se ga lotevamo v empiričnem delu na osnovi kvalitativnega 

raziskovalnega pristopa,  je namenjen ugotavljanju poteka staranja tistih oseb, ki pri vsakdanji 

oskrbi potrebujejo več ali manj pomoči – torej uporabnikov storitve pomoč na domu in 

stanovalcev domov za starejše. Iščemo razloge njihovih odločitev za vključitev v eno ali 

drugo obliko pomoči ter kako so v obeh oblikah zadovoljene njihove najpomembnejše 

potrebe v starosti. Na podlagi intervjujev predstavimo razloge, zakaj so se odločili za eno ali 

drugo storitev, kako so z njima zadovoljni ter kako so pri obeh oblikah pomoči in bivanja 

zadovoljene njihove potrebe na vseh šestih ravneh - telesni, duševni, duhovni, socialni, 

razvojni in bivanjski ravni. 

Z izvedenimi pogovori in kvalitativno analizo vsebine pogovorov bomo iskali odgovore na 

vprašanje o razvoju obeh storitev glede na želje uporabnikov. Na osnovi pogovorov z 

osebami, ki živijo v domovih za starejše, bomo oblikovali smernice, kako življenje v 

instituciji čim bolj približati željam uporabnikov domske oskrbe ter zadostiti njihovim 

najpomembnejšim potrebam v starosti. Za druge, ki koristijo storitev pomoč na domu, pa 

smernice za zadovoljevanje najpomembnejših potreb v starosti ter zadovoljno in uravnoteženo 

staranje v domačem okolju. Pričakujemo, da bodo rezultati prispevali k razvijanju skrbi za 

stare v obeh oblikah pomoči in oskrbe.  

 

Na osnovi opredeljenega problema in ciljev raziskave postavljamo raziskovalna vprašanja 

(RV). 

 

RV1 - Kateri so ključni dejavniki, ki vplivajo na zadovoljno in uravnoteženo staranje. 

Raziskovalno vprašanje postavljamo na osnovi dosedanjih ugotovitev o pomenu ključnih 

dejavnikov, ki vplivajo na zadovoljno in uravnoteženo staranje. Zadovoljstvo z življenjem v 

starosti je doslej raziskovalno podprto s teorijo aktivnosti, kar pomeni, da je zadovoljstvo 

mogoče doseči z aktivno udeležbo ter osmišljeno funkcijo v družbi, ki človeku omogoča 

občutek vpetosti v socialni prostor. Čim večji je socialni krog posameznika, tem bolj 

zadovoljno in uravnoteženo je človekovo staranje (Kobentar, 2008). Pri sogovornikih 

vključenih v obe obliki pomoči in oskrbe bomo ugotavljali, kako doživljajo in sprejemajo 
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svojo starost, glede na to ali jo preživljajo v domu za starejše ali v domačem okolju s 

storitvijo pomoč na domu, kakšni so njihovi socialni stiki in aktivnosti.  

 

RV2 - Kateri so razlogi za izbiro ene ali druge proučevane storitve ter kako so 

uporabniki z izbrano storitvijo zadovoljni. 

V okviru drugega raziskovalnega vprašanja proučujemo razloge, ki vodijo sogovornike k 

odločitvi za vključitev v eno ali za drugo obliko socialnovarstvene storitve. 

 

RV 3 – Kako imajo uporabniki domske oskrbe in pomoči na domu zadovoljene potrebe. 

Na osnovi ocen sogovornikov v okviru tretjega raziskovalnega vprašanja primerjamo obe 

socialnovarstveni storitvi z vidika posameznikovih potreb v šestih razsežnostih (telesni, 

duševni, duhovni, socialni, razvojni, bivanjski), s poudarkom na treh najpomembnejših 

potrebah v starosti: potreba po osebnem medčloveškem odnosu, potreba po predajanju 

življenjskih izkušenj, potreba po doživljanju smisla starosti kot enako vrednega obdobja 

življenja kot sta bili mladost in srednja leta. 

 

RV 4 – Kako doživljajo pomoč na domu in domove za starejše uporabniki in strokovni 

delavci. Katere storitve lahko v prihodnje pri nas razvijamo in na kakšen način bodo te 

uspešneje zadovoljile potrebe vključenih – uporabnikov in izvajalcev (strokovnih 

delavcev). 

Celotna raziskava je usmerjena v primerjavo najbolj razširjenih oblik podpore v starosti pri 

nas, zato v okviru četrtega raziskovalnega vprašanja izdelamo primerjavo dveh proučevanih 

storitev, to naredimo s pomočjo izjav vseh sogovornikov, na podlagi predhodnih 

raziskovalnih vprašanj, in na tej osnovi izdelamo priporočila za razvoj. 

3.2 Raziskovalni pristop in metode dela 

Za pridobivanje podatkov je bil uporabljen kvalitativen pristop. Podatke so bili zbrani z delno 

strukturiranimi intervjuji s stanovalci domov za starejše in z uporabniki pomoči na domu ter 

njihovimi oskrbovalci. Mesec (1998, str. 26) s pojmom kvalitativna raziskava označuje 

»raziskavo, pri kateri sestavljajo osnovno izkustveno gradivo, zbrano v raziskovalnem 

procesu, besedni opisi ali pripovedi. Gradivo je obdelano na beseden način, brez uporabe 

merskih pristopov«. V kvalitativnih raziskavah se podatki zbirajo v besedni obliki, manj v 

numerični. Gre za spoznavanje pojmov v čim bolj naravnih razmerah, teži se k celostnemu in 
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poglobljenemu spoznavanju pojmov. Raziskovalec razume ne le tisto, kar je izraženo z 

besedami, ampak tudi kar z besedami ni mogoče izraziti. 

Za zbiranje podatkov od uporabnikov kot tudi izvajalcev smo se odločili z namenom, da  

pridobimo čim bolj poglobljene odgovore na zastavljena raziskovalna vprašanja. Pričakovali 

smo različne poglede, pričakovanja, znanja o posamezni proučevani storitvi. Podatki, 

pridobljeni iz pogovorov, bodo podlaga za oblikovanje smernic za izboljšanje posamezne 

proučevane storitve. 

3.2.1 Vzorec 

V raziskavo je bilo vključenih 16 oseb: 

- 4 sogovorniki/ce, ki bivajo v domovih za starejše ter 

- 4 zaposleni v domovih za starejše (2 iz socialne službe in 2 iz zdravstvene službe), 

- 4 sogovorniki/ce, ki so vključeni v  storitev pomoč na domu ter 

- 4 socialne oskrbovalke. 

  

Od štirih sogovornikov v domovih za starejše je eden dokaj pokreten, počasi samostojno hodi, 

dva se premikata s hojco, ena intervjuvanka je priklenjena na posteljo. Intervjuvano strokovno 

osebje v domovih za starejše predstavljata dve intervjuvanki s področja zdravstvene službe in 

dve s področja socialne službe.  

Od sogovornikov, ki koristijo pomoč na domu,  je eden  na invalidskem vozičku, dve 

sogovornici sta bili do pred kratkim še v dobrem zdravstvenem stanju, trenutno sta nekoliko 

slabšega zdravja zaradi nedavne poškodbe, ena od vključenih oseb z oskrbo na domu ima 

težave z demenco in zanjo skrbi partner, zato je bil intervju izveden z obema, na večino 

vprašanj je odgovarjala žena, ki skrbi za moža, slednji koristi pomoč na domu.  

Intervjuvanci, uporabniki ene ali druge raziskovane storitve, razen dementne osebe, so v 

dobrem psihičnem stanju in bistrega duha. 

Intervjuvanci so prostovoljno pristali na pogovor, za pogovore se je dogovorila strokovna 

delavka v domu za starejše oz. vodja službe pomoči na domu. Prosili smo, da se pri izbiri 

sogovornikov upošteva, da se sogovorniki razlikujejo glede na spol in kraj bivanja (en moški, 

ena ženska, prihaja iz mesta, prihaja iz podeželja …). 

Intervjuvano strokovno osebje je izbrala kontaktna oseba, s katero smo se v posamezni 

instituciji dogovarjali za intervjuje. V domovih za starejše smo prosili za osebi, od katerih ena 

deluje v socialni ena pa v zdravstveni službi. 
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Najmlajši izmed vseh intervjuvancev je star 28 let, najstarejši pa 95 let. Najmlajši uporabnik 

pomoči na domu je star 62 let, najstarejši 95 let. Najmlajši intervjuvani stanovalec v domu za 

stare je star 76 let, najstarejši 89 let. Strokovne delavke so stare od 28 do 56 let, povprečno 46 

let, socialne oskrbovalke, ki izvajajo pomoč na domu so stare povprečno 47 let, intervjuvano 

strokovno osebje v domovih za starejše pa 45 let. 

Intervjuvane strokovne delavke prihajajo iz treh različnih institucij na Goriškem: iz dveh 

domov za starejše ter centra za socialno delo, ki s posebno enoto in v njej zaposlenimi 

strokovnimi delavci, izvaja pomoč na domu na Goriškem. 

Tabela 10: Podatki o sogovornikih 

Storitev/intervjuvanec Uporabnik (spol, st.) Izvajalec (spol, st.) 

Pomoč na domu Intervju 1 (M, 62) 

Intervju 2 (Ž, 69) 

Intervju 3 (M, 87) 

Intervju 4 (Ž, 95) 

Intervju 5 (Ž, 44) 

Intervju 6 (Ž, 51) 

Intervju 7 (Ž, 46) 

Intervju 8 (Ž, 48) 

Domovi za starejše Intervju 9 (M, 89) 

Intervju 10 (Ž, 82) 

Intervju 11 (M, 82) 

Intervju 12 (Ž, 89) 

Intervju 13 (Ž, 28) 

Intervju 14 (Ž, 49) 

Intervju 15 (Ž, 56) 

Intervju 16 (Ž, 46) 

Vir: lastni 

3.2.2 Opis instrumenta 

Raziskovalni instrument je bil polstrukturiran intervju. Na podlagi zastavljenih ciljev so bila 

pripravljena okvirna vprašanja, v sklopu katerih  so zajeta vsa področja in tematike, ki jih 

zajemajo raziskovalna vprašanja. Na podlagi vnaprej pripravljenih okvirnih vprašanj, ki pa  v 

pogovorih niso bila zastavljena rigidno, temveč smo jih prilagajali toku posameznega 

pogovora, smo intervjuvance spraševali: 

- kako živijo, kako so z zdravjem, kako so zadovoljni s svojim življenjem, kaj pogrešajo, 

česa se veselijo, kaj jim je najbolj pomembno, 

- ali imajo stike s sorodniki, otroki, prijatelji, sosedi, kdo jih obiskuje, katere in koliko je 

oseb, ki so zanje pomembne, 
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- kateri so razlogi za odločitev za eno ali drugo obliko pomoči, kako so z izbrano 

storitvijo zadovoljni, kaj bi pohvalili, kaj pograjali, kaj pogrešajo v okviru storitve, 

kakšna se jim zdi skrb za stare v Sloveniji, 

- ali se počutijo osamljene, katerih aktivnosti se udeležujejo, ali gredo kam od doma, s 

kom, 

- o zadovoljevanju potreb v vseh šestih razsežnostih človeka s poudarkom na treh 

najpomembnejših potrebah v starosti: predajanje življenjskih izkušenj, zadovoljitev 

potrebe po osebnem medčloveškem odnosu, 

- kaj jim v starosti predstavlja smisel življenja. 

Ista vprašanja smo preverjali oz. preverjali pri strokovnih delavcih v okviru obeh raziskovanih 

storitev. 

3.2.3 Opis zbiranja in analize podatkov 

Intervjuvani so bili sogovorniki na Primorskem in sicer v dveh domovih za starejše – eden v 

mestu, eden na podeželju – ter v okviru službe pomoč na domu v občinah na Goriškem. 

Izvedba intervjujev je potekala od avgusta do septembra 2012. Z uporabniki storitve pomoč 

na domu so bili intervjuji, po vnaprejšnjem dogovoru z vodjo pomoči na domu, opravljeni na 

njihovih domovih, z oskrbovalkami pa na sedežu institucije. S stanovalci domov za starejše so 

bili intervjuji izvedeni v domu – v enem primeru v sobi stanovalca, v ostalih v večnamenskem 

prostoru doma oz. v pisarni socialne službe. S strokovnim osebjem doma za stare so bili 

intervjuji opravljeni v njihovih pisarnah. 

Intervjuji so trajali od 12 do 73 minut, povprečno 32 minut. Vsi intervjuvanci so se za 

sodelovanje odločili prostovoljno. Vsem intervjuvancem smo zagotovili anonimnost, zato jih 

ne imenujem oz. so vsa imena spremenjena. Vse intervjuje smo posneli z diktafonom na 

privoljenje sogovornika. 

Izvedbi posameznega intervjuja je sledil dobeseden prepis vsakega intervjuja. Posamezen 

intervju smo nato razčlenili tako, da smo posamezne dele oddelili z navpično črto, pri tem 

nismo ničesar izpuščali, tako da se posamezne enote vrstijo druga za drugo. Dele besedila 

smo oštevilčili z zaporednimi številkami zaradi nadaljnjega nedvoumnega povezovanja 

pojma, ki smo ga pripisali k delom besedila na katere se nanaša. Sledilo je kodiranje prvega 

reda, na tej podlagi pa oblikovanje kod drugega reda oz. kategorij. Na podlagi oblikovanih 

kod in kategorij smo oblikovali poskusno teorijo in v nadaljevanju podajamo odgovore na 

zastavljena raziskovalna vprašanja. Ugotovitve smo primerjali, nadgrajevali, preverjali  s 

strokovno literaturo in dosedanjimi ugotovitvami na obravnavanem področju. 
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Postopek obdelave podatkov je sledeč: 

- vstop v raziskovalno polje,  

- viri pridobitve ocen in mnenj uporabnikov in izvajalcev (4 uporabniki pomoči na 

domu, 4 socialne oskrbovalke, 4 stanovalci domov za starejše, 4 strokovne delavke v 

domovih za starejše), 

- dobeseden zapis intervjujev, 

- opredelitve kategorij oz. tematskih področij iz zapisanih pogovorov, 

- kvalitativna analiza zapisov in sinteza ter odgovori na raziskovalna vprašanja 

(predstavitev izsledkov raziskave), 

- oblikovanje smernic in sklep. 

 

 

Shematičen prikaz korakov raziskave: 

 

1. vstop v raziskovalno polje 

 

2. viri pridobitve ocen in mnenj uporabnikov in izvajalcev 

4 up. pomoči na 

domu 

4. izv. pomoči na 

domu 

4 st. domov za 

starejše 

4 izv. v domovih 

za starejše 
 

 

3. dobeseden zapis pogovorov 

 

4. opredelitve kategorij oz. tematskih področij iz zapisanih pogovorov 

 

5. kvalitativna analiza zapisov in sinteza ter odgovori na raziskovalna 

vprašanja (predstavitev izsledkov raziskave) 

 

6. oblikovanje smernic in sklep 
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4 Rezultati in interpretacija 

Rezultat naštetih korakov je poskusna teorija kar pomeni, da predstavljeni rezultati niso 

posplošeni temveč nam omogočajo pogled na obe storitvi z vidika izkušenj uporabnikov in 

strokovnih delavcev v obeh oblikah socialno varstvenih storitev, ki ju raziskujemo. 

V vseh 16 intervjujih so se oblikovala podobna tematska področja, kar je bilo glede na 

vnaprej zastavljeni okvir raziskave in njen potek mogoče pričakovati. 

Področja iz vseh 16 intervjujev, ki se po posameznih intervjujih v veliki meri prekrivajo, so 

naslednja: 

1. doživljanje in sprejemanje starosti, 

2. ocena zdravja, 

3. razlogi za iskanje pomoči in oblike pomoči, 

4. življenje v domu za starejše, 

5. pomoč na domu v življenjskem okolju, 

6. zadovoljstvo s storitvijo,  

7. splošne potrebe 

� potreba po temeljnem medčloveškem odnosu, 

� potreba po predajanju življenjskih izkušenj, 

� potreba po doživljanju smisla starosti, 

8. ocena socialne mreže in preživljanje aktivnosti. 

Posamezno raziskovalno področje bomo razlagali v okviru oblikovanih tematskih področij. 

Tabela 11: Tematska področja v okviru posameznega raziskovalnega vprašanja 

Raziskovalno 

vprašanje 
RV1 RV2 RV3 RV4 

Tematska 

področja 

-doživljanje in 
sprejemanje 
starosti 
-ocena zdravja 
-življenje v domu 
za starejše 
-pomoč na domu 
v življenjskem 
okolju 
-ocena socialne 
mreže in 
preživljanje 
aktivnosti 

-razlogi za 
iskanje pomoči in 
oblike pomoči 
-zadovoljstvo s 
storitvijo  

 

-splošne potrebe 
-potreba po 
temeljnem 
medčloveškem 
odnosu, 
-potreba po 
predajanju 
življenjskih 
izkušenj, 
- potreba po 
doživljanju 
smisla starosti 

primerjava - 

doživljanje pomoči 

na domu in domov za 

starejše skozi oči 

uporabnikov in 

strokovnih delavcev 

Vir: lastni 
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4.1 Opis tematskih področij zajetih v pogovorih 

Na podlagi klasifikacije izjav intervjuvancev oz.  kodiranja smo oblikovali tematska področja. 

Gre za sintezo vsebin vzetih iz intervjujev. Vsebino tematskih področij na kratko opišemo  in 

prikažemo skozi izjave intervjuvanih sogovornikov.  

• Doživljanje in sprejemanje starosti 

V okviru tega tematskega področja intervjuvanci govorijo o tem, kako doživljajo starost, kako 

trenutno živijo.  

Intervjuvani uporabniki pomoči na domu živijo v različnih življenjskih situacijah. Na splošno 

so zadovoljni s situacijo kakršna je, uživajo sadove svojega dela, starost primerjajo z 

mladostjo. Demenca na poseben način zaznamuje starost. 

Socialni oskrbovalci o starosti govorijo kot o stanju  onemoglosti, osamljenosti, odvisnosti od 

drugih, govorijo o demenci in finančnih težavah. Stari ljudje so najraje doma.  Znajo realno 

oceniti njihovo situacijo, bojijo se življenja v pomanjkanju. Nekaj izjav: 

- »…Če prav pogledam, vidim, da prav družba, pogovor manjka, da lahko poklepetajo, 

da lahko kam gredo…« 

-  »So večino dneva sami.« 

Stanovalcem domov za stare je v starosti najpomembnejše zdravje, pomembno je, da se lahko 

gibljejo, gredo v družbo in med ljudi. Nekateri so priklenjeni na posteljo, kljub temu  imajo še 

vedno voljo do življenja. Veselijo se obiskov najbližjih svojcev,  radi so v miru, najraje pa bi 

bili doma. Nekaj izjav:  

- »In drugače imam še voljo do življenja, ma ….« 

- »Zdaj mi je najbolj važno – zelo težko hodim – ampak sem srečna v tem, da še lahko 

hodim… Najbolj se bojim, da obležim v postelji…« 

Strokovno osebje v domovih za starejše konkretno o starosti ne govori veliko, veliko več 

govorijo o samem življenju v domu. Nekateri menijo, da ljudje na splošno stremimo k idealu 

vitalnosti in dobre kondicije  čim dlje v starost, zaradi česar se iz starosti dela tabu. Primer 

izjave: 

- »…čeprav vse te programe delamo, postajamo družba, ki je naravnana na fit in vitalne 

ljudi.« 
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• Ocena zdravja 

Zdravje oz. njegovo ohranjanje in skrb zanj je zelo pomembno vse življenje, v starosti pa 

postane še posebej dragocena vrednota. Zdravje je v življenju pomembno za vsakega človeka, 

v starosti pa je od zdravstvenega stanja  odvisno, kako bomo preživljali stara leta – ali bomo 

lahko še sami poskrbeli zase ali bomo potrebovali pomoč, morda celo v tolikšni meri, da 

bomo potrebovali institucionalno obliko varstva.  

Uporabnikom storitve pomoč na domu je zdravje v tem življenjskem obdobju zelo 

pomembno. Zavedajo se, da je njihovo življenje oz. njihova neodvisnost od pomoči drugih, 

močno odvisna od njihovega zdravstvenega stanja. Primer izjave: 

- »Nič. Meni je najbolj pomembno to, da sem zdrava …« 

Socialni oskrbovalci povedo, da stare ljudi skrbi, kako bodo z zdravjem. Primer izjave: 

-  »…normalno, vsakega skrbi tudi zdravje in kako bodo zmogli …« 

Intervjuvani stanovalci v domovih za starejše veliko povedo o svojem trenutnem 

zdravstvenem  stanju, zdravje navajajo kot najpomembnejši dejavnik  v starosti. Primer 

izjave: 

-  »Jaz redno se udeležujem (telovadbe), ker vem, da če človek nekaj da zase, da tudi 

zdravje krepiš …«.  

Intervjuvani strokovni delavci v domovih za starejše povedo, da stari ljudje prihajajo v 

domove za starejše v bistveno slabšem zdravstvenem stanju kot nekoč. 

 

• Razlogi za iskanje pomoči in oblike pomoči 

Odločitev za koriščenje storitve pomoči na domu nastopi največkrat zaradi poslabšanja 

zdravstvenega stanja. Razlogi za odhod starejšega v dom za stare so najpogosteje bolezen, 

negotovost v gibanju, osamljenost, občutek zapostavljenosti. Intervjuvance smo poleg 

razlogov za vključitev v eno ali drugo obliko pomoči spraševali še, katere oblike pomoči 

poznajo ter kakšna se jim zdi skrb za stare v Sloveniji. 

Uporabniki pomoči na domu v večini primerov povedo, da so se za to storitev odločili zaradi 

slabšega zdravstvenega stanja. Nekateri se za pomoč na domu odločijo na prigovarjanje 

svojcev ter z namenom ohranjanja socialnih stikov. Občasno jim pomagajo tudi prijatelji. Ob 

razmišljanju, kako bi živeli v domu za starejše, nekateri menijo, da bi tam imeli pomoč na 

razpolago ves čas, nekateri pa za to obliko pomoči nočejo niti slišati. Prostovoljce bi imeli, 

čeprav ne marajo, da bi jim hodili tujci po hiši. Na splošno menijo, da je v Sloveniji na voljo 

dovolj različnih oblik pomoči za stare. Skrb za dementnega človeka je specifična. Nekaj izjav: 
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-  »Potem sem bila pa tudi jaz tako slaba, po moževi smrti sem postala zelo slaba … 

Gospa, jaz imam vse opremljeno. Kaj bom jaz delala v domu?...Jaz ne grem od tu tudi, 

če me nesejo, lahko me mrtvo nesejo, ne grem …« 

- « …Ja, jaz bi šla (v dom za starejše), sicer bi mi bilo težko, ker bi tam ostala. 

Sama…nobenega ne poznala …«  

Socialni oskrbovalci povedo, da so razlogi za njihovo pomoč običajno zdravstvene težave 

ljudi, oslabelost, včasih pa tudi okrevanje po poškodbi, stari ljudje ne želijo obremenjevati 

svojih otrok in ne želijo oditi od doma, npr. v dom za starejše. Za pomoč se največkrat 

odločijo svojci, stare ljudi je potrebno pri tem motivirati. Pri odločitvi za pomoč je 

nezanemarljiv finančni vidik. Nekaj izjav: 

- »Največkrat se prav zaradi tega, ker svojci danes, mlajša populacija, vsi delajo in 

ostajajo sami doma… vidijo, da ne zmorejo sami …« 

- »Največ je bila bolezen recimo, oslabelost … ali pa dostikrat pridemo po kakšnem 

zlomu domov.« 

Socialni oskrbovalci imajo različne poglede na domove za stare in pomoč na domu. Ko stari 

ljudje razmišljajo o odhodu v dom, jih skrbi plačevanje storitve. Dom za stare je zadnja 

možnost. Treba je omeniti tudi delo patronažne službe. Starim je potrebno ponuditi različne 

oblike pomoči predvsem v smislu druženja. Nekaj izjav: 

- »Ja, skoraj tisto je ta zadnje. Zadnja možnost, nobeden si ne želi, da bi šel kar v dom.« 

- »…ta medgeneracijska središča, če se enkrat na mesec srečajo, je to že dosti … Tukaj 

jaz vidim …« 

Stanovalci domov za stare so se v večinoma sami odločili, da odidejo v dom za stare. Nekateri 

so v domu skupaj z zakoncem, razlogi za odhod v dom so različni. V dom pridejo nekateri 

zaradi bolezni neposredno iz bolnišnice. Večinoma sami ugotovijo, da ni druge rešitve kot 

odhod v dom za starejše. Nekateri o razlogih ne želijo govoriti, saj so poleg bolezni razlogi 

tudi nerazumevanje s svojci. Nekaj izjav:  

- »Prvo, ne moremo sami si kuhati, delat, pa čistit, pa vse to, si zmeraj odvisen od 

drugih. In to nas je največ nagnalo. Potem je bil večji problem tudi z zdravnikom.« 

- »Oba (otroka) sta zaposlena in edina rešitev je bila  tukaj.«  

Stanovalci domov za stare ocenjujejo, da v trenutni situaciji storitev pomoč na domu ne bi 

mogla zadostiti njihovim potrebam.  Nekateri pomoči na domu ne poznajo.  

Osebje v domu navaja podobne razloge za odhod v dom, kot so jih navedli sami stanovalci. 

- » Največkrat jih samo življenje privede do tega, da niso več sposobni skrbet sami zase, 

da rabijo pomoč. Največkrat je to… nočejo biti nekomu v breme, tudi to je pogost 
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razlog. Večkrat tudi povejo, da so šli zaradi tega, da so pustili svojim otrokom mir, da 

si sami uredijo, da jim ni v napoto… Največkrat zdravstveno stanje.« 

- »Večina je prišla v eno tako življenjsko situacijo, ko niso zmogli več poskrbeti za sebe 

...ko svojci niso mogli nadomestiti tega in ustrezno poskrbeti …« 

- »Najprej morajo spoznat, da doma ni šlo več …Če je realen spozna, da doma ne more 

bit… Za sprejem je bolezen…Tudi osamljenost.« 

-  »Največ je še zmeraj bolezen, zaradi starosti…To, da niso več sposobni sami zase 

skrbet, to mislim, da je glavni razlog… Mogoče tudi osamljenost. Starostne težave in 

občutek, da nisi več sposoben sam živet in da rabiš eno varnost.« 

Strokovno osebje v domovih za starejše primerja pomoč na domu in institucionalno varstvo. 

Oblika pomoči staremu človeku, ki ne more več sam skrbeti zase, je  v veliki meri odvisna od 

svojcev. 

-  »Pomoč na domu je prav nekaj drugega … pomoč na domu se je človek poslužuje, 

dokler pokriva tiste njegove potrebe … Potem pa, ko nekje rabi več, se pa odloči za 

dom…« 

- »… v dom pridejo tisti, ki rabijo 24 ur…« 

- »Sigurno ima pomoč na domu prednosti, ker lahko ostaneš v svojem okolju in je to 

sigurno boljše kot ena institucija …Zmanjka pa pomoč na domu kadar gre za malo 

hujše stvari, recimo za demenco ali pa hujša zdravstvena stanja, takrat je pomoč na 

domu sigurno premalo…« 

 

• Življenje v domu za starejše 

Življenje v domu za starejše zaznamuje  dejstvo, da človek živi v instituciji, kjer se je 

potrebno prilagajati in veljajo določena pravila.   

Intervjuvani stanovalci domov za starejše so na vprašanje, o življenju v novem okolju, 

odgovarjali precej zadržano. Na splošno so zadovoljni. V domu veljajo določena  pravila. 

Nekateri menijo, da v domu ni reda hkrati pa razumejo, da je v domu veliko ljudi, za katere 

skrbi manjšina zaposlenih. Na življenje v domu se je potrebno privaditi. V domu je človek 

preskrbljen z vsem. Hvaležni so, da obstajajo domovi za stare. Nekaj izjav: 

- »Tu je delo, tukaj nas imajo polno, smo sitni, smo bolni, saj veste kakšni smo …« 

- »Prve dni, da se malo človek privadi, pa gre baraka naprej… Ja, se pač sprijazniš s 

situacijo… Ne, ne, nič ne manjka, tu sem se vživel.«  

- » …jaz sem zadovoljna z vsem…Jaz zame rečem, da hvala bogu, da so. In drugega ne 

morem reči.« 
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Strokovni delavci v domovih za starejše povedo, da je odhod v dom za starejše za človeka 

velika sprememba in stres, gre za odhod v institucijo, ki ima svoje zakonitosti delovanja ter 

starega človeka prizadene. Stanovalci se morajo prilagoditi novemu načinu življenja. V domu 

peščica zaposlenih skrbi za večino stanujočih, osebje ima točno določene naloge. V domovih 

je dokaj visok delež nepokretnih stanovalcev, ki se jim namenja premalo pozornosti. Zaradi 

(pre)majhnega števila zaposlenih ni časa za pogovor s stanovalci. Zaznati je sicer, da prihaja 

do sprememb v načinu dela v domovih za starejše. Dom je velika in sistemska hiša, v kateri je 

potrebno sprejeti določene zakonitosti. Odhod v dom je težji za tiste, pri katerih ta rešitev ni 

prostovoljna ter za tiste, ki so nepokretni. Tisti, ki se navadijo na novo življenje, ugotavljajo 

da jim nov način življenja prinaša nove dimenzije. Dogajanje v domu je pestro, raznoliko, 

veselo. Dom za stare ni bolnica ali pa vsaj ne bi smel biti, saj ljudje tukaj živijo. Stanovalci 

radi spremljajo dogajanje v domu, kakršnekoli spremembe v načinu dela, drugačni 

organiziranosti, drugačni politiki, je povezano z denarjem. Stanovalci so radi v naravi. 

Nekateri bi red v domu najraje vzeli v svoje roke. V domu ima pomembno mesto socialna 

služba, ima pa ta vedno manj časa za neposredno delo z ljudmi. Nekaj izjav: 

- »…poudarek je na zdravstveni oskrbi…če poznate domove 4. generacije, če ste že 

slišali. Zdaj pot do tja je še dolga, začetke bomo prav kmalu naredil do tja… Se 

premika…Saj dosti se vključujejo tudi zunanji, vrtci, šole… Tudi prostovoljci so…Ko 

sem prišla sem, sem rekla, to ni dom, to je ravno tako kot bolnica…Nobena sociala, 

pogovori, karkoli, kakšne res take aktivnosti, da bi bilo čutiti res življenje čist na 

vsakem oddelku …« 

- »Zdaj je še, posebej če govorimo o našem domu, je še zmeraj institucija. Kar ni 

dobro.« 

- »Pač, mora bit en red, vseeno v takih ustanovah…Ni pa doma…To je velika razlika in 

pogrešajo dom…« 

- »da imajo občutek, da lahko povejo, da lahko pridejo. …Da se nekaj dogaja, da nekaj 

pričakujejo, da bodo šli domov ali da se tukaj pripravlja neka prireditev …Ko sem jaz 

prišla sem, si res se lahko posvetil ljudem …zdaj pa kolikor lahko …Mene ni cele po 

normativih, ni cela socialna delavka na toliko stanovalcev kot jih imamo mi, imamo jih 

147 in je 0.86 socialne delavke po normativih …Niti ena cela ne pripada na to število, 

zdaj pa pomagaj si«. 

 

 

 



REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

  73 

 

• Pomoč na domu v življenjskem okolju 

Pomoč na domu je namenjena tistim starim ljudem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge 

pogoje v svojem domačem okolju, vendar zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo sami 

skrbeti zase, njihovi svojci pa oskrbe in nege ne zmorejo ali za to nimajo možnosti.  

Uporabniki pomoči na domu so zelo hvaležni za to obliko pomoči. Zaradi pomoči na domu 

lahko stari ljudje ostanejo doma. Uporabniki kaj posebnega ne pogrešajo, ženske oskrbovalke 

so bolj prilagodljive. Pomoč na domu veliko pomaga pri oskrbi dementnih oseb. Lažje bi bilo, 

če bi imel posameznik vedno istega oskrbovalca, vendar razumejo, da to ni možno zaradi 

organizacije dela storitve. Nekaj izjav: 

- »mi je zelo pomembno, važno mi je, da mi pridejo zjutraj in zvečer, da me porihtajo.« 

- »V trgovino, na pošto, v mesnico, to mi gredo vse naše punce…trgovina, pomesti, 

postlat.«   

- »In potem mi pomaga, da se skopam, stuširam, glavo umijem, navije mi lase, pa malo 

poklepetamo, pa kavico spijemo. Tako… Zdaj mi je pa tole, vam povem, v veliko 

zadovoljstvo, skoraj v večje zadovoljstvo mi je, takole ko pridejo, da malo poklepetaš 

kakor pa, da mi kaj naredi.« 

Socialne oskrbovalke ugotavljajo, da so si uporabniki različni, da živijo skromno, umirjeno 

življenje. Radi imajo obiske oskrbovalk, nestrpno jih pričakujejo. Obstajajo razlike med 

uporabniki v mestu in na podeželju. V okviru storitve je poudarek na prilagajanju uporabniku. 

Opaža se porast demence med starimi. Način dela z dementnimi je specifičen, oskrbovalci se 

o demenci izobražujejo. Pri pomoči na domu gre za individualno delo z vsakim 

posameznikom, na začetku je potrebno biti dosleden glede intimne nege. Uporabniki morajo 

čutiti, da je pomoč tam zaradi njega. Pomoč na domu je večkrat edina, ki pride v hišo. Ljudje 

bi želeli več pomoči, vendar je to povezano tudi s finančnimi sredstvi. Pomoč na domu je 

dobrodošla in spoštovana na vasi bolj kot v mestu. Ko uporabniki storitev enkrat spoznajo, jo 

obdržijo. To je ena redkih služb, kjer se ti ljudje zelo osebno izpovejo, v drugih službah tega 

ni. Sicer se oskrbovalke srečajo tudi s primeri zlorab starih ljudi. Svojo službo vidijo 

oskrbovalke kot eno redkih, kjer se ti ljudje iskreno zahvalijo, delo je poplačano z občutkom, 

da si nekaj dobrega naredil in nekatere oskrbovalke pravijo, da svoje službe ne bi zamenjale. 

Nekaj izjav: 

- »Ti starostniki večinoma rabijo to, da nekdo pride, da začutijo tisto, da pa ravno niso 

pozabljeni … Oni to še vedno gledajo malo kot tabu – bom rabil pomoč na domu, sedaj 

je pa z mano konec…Smo mi edina svetla točka, ki pridemo.« 

- »zdaj lahko rečemo, da zadostimo potrebam.« 
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-  »To pa ne. Bohvar če pokažeš, da se ti mudi…Ma ja, to je ena redkih služb, ko se ti na 

koncu zahvalijo...ne vem, imaš občutek, da si nekaj dobrega naredil.« 

 

• Zadovoljstvo s storitvijo 

S storitvijo pomoč na domu so uporabniki zadovoljni, saj lahko tako ostanejo doma in dokaj 

samostojno živijo. Bolj so zadovoljni z ženskimi oskrbovalkami. Občasno, redko pride tudi do 

konfliktov. Nekaj izjav: 

-  »Za mene so super…Nič ne pogrešam. .. jaz sem najbolj zadovoljna s Petro. Ona že 

vse ve, ona je kot doma..« 

- »Zadovoljna… Res je tako, da morajo biti oskrbovalci…so dobri…« 

- » …Da bi lahko pa kaj pregovarjala, to pa ne. To pa res nimam kaj«.. 

Oskrbovalke so pri svojem delu profesionalne in obenem  poskušajo vzpostaviti z 

uporabnikom pristen stik. Nekaj izjav: 

-  »V glavnem nas lepo sprejemajo ... Če prideš ob nepravem času, recimo, če prideš 15 

minut prej, če so kosila prej napravljena, jih kar malo zmotiš.« 

- »Nas, ki pridemo, se kar veselijo…So kar zadovoljni, rečejo, dobro, da vas imamo.« 

S storitvijo institucionalno varstvo v domu za stare so intervjuvani stanovalci domov za stare  

v glavnem zadovoljni. Zadovoljni so z osebjem v domu in razumejo, da osebje skrbi za veliko 

stanovalcev. Intervjuvanci pohvalijo medicinske sestre, ki skrbijo za stanovalce. Nekateri 

intervjuvani sicer pogrešajo red v domu. Kaj bi pomenil ta red, težko opredelijo in takoj 

nadaljujejo in potrjujejo, da gre za življenje v veliki organizaciji s svojimi pravili. Nekaj izjav: 

-  »Kar se tiče doma, zaenkrat smo še kar zadovoljni«.. včasih je treba malo počakat, to 

je treba tudi razumet, da oni ne delajo samo eno, da delajo, gledajo tudi za druge, da 

so zasedene.« 

-  »Pogrešam … ne vem, včasih da bi tudi tu, da bi bilo malo bolj urejeno…Tu je delo, 

tukaj nas imajo polno, smo sitni, smo bolni, saj veste kakšni smo…Tudi negovalkam, 

sestram lahko zavrejo živci.« 

-  »Dobro, ne morem reči kaj slabega…Jaz sem z vsemi lepo sprejeta in nimam težav in 

tudi nimajo dosti težav z mano. Do zdaj.« 

Osebje doma se prilagaja stanovalcem, zadovoljstvo stanovalcev z življenjem v domu je 

povezano z dojemanjem zadovoljstva s svojim življenjem. Primer izjave: 

- »Mi se s stanovalci dnevno prepletamo in v takem dolgem času, tako da pridejo vse te 

palete ven…« 
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• Potrebe  

V nadaljevanju najprej predstavljamo potrebe na splošno, najpomembnejše tri potrebe v 

starosti pa obdelamo posamezno. 

Intervjuvani uporabniki pomoči na domu  imajo osnovne potrebe  zadovoljene.  Pravijo, da 

jim nič ne manjka. Srečujejo se s finančnimi težavami. Ne zmorejo sami postoriti vsega, zato 

potrebujejo pomoč. Nekateri nimajo volje za učenje, spoznavanje novih znanj, ustvarjanje. 

Pogrešajo, da bi lahko še kam šli, vendar so omejeni v gibanju zaradi zdravstvenega stanja. 

Nekateri si še skuhajo sami in poskušajo čim bolje poskrbeti zase, da niso nikomur v breme. 

Konca življenja se ne bojijo, o tem ne razmišljajo, vedo pa da lahko pride kadarkoli. Primer 

izjave: 

- »… mene pa, mene vse zanima, čeprav sem stara… berem na vsak način ampak prej 

sem ure in ure križanke reševala … sem strašno rada vedno čitala… Da sem toliko 

stara, da če kaj pride, ne bo dolgo trajalo… čeprav jaz ne čakam, ne mislim 

veliko…mene je samo strah, da moram kje v bolnici skončat pa velikih bolečin…pa da 

ne morem sama nič. Da sem čisto od drugih odvisna. Samo tega me je strah.« 

Socialni oskrbovalci povedo, da uporabniki pomoči na domu nekih posebnih potreb nimajo, 

potrebujejo pa pozornost in razumevanje, varnost, mir in komunikacijo.  Kar se  potrebe po 

svobodi tiče, je  ta omejena iz zdravstvenih razlogov. Nekateri intervjuvanci menijo, da pri 

uporabnikih pomoči na domu niti osnovne potrebe niso povsod zadovoljene. Uporabniki 

imajo željo po učenju novih stvari. Svoboda je mir okrog njih. Uporabniki se počutijo 

razmeroma varne, spremljajo aktualno dogajanje, v mestu je več zanimanja za učenje in 

spoznavanje novih znanj. Pomembno jim je, da je zanje poskrbljeno, tisti, ki so sami, pa jih je 

strah predvsem nadaljnjega poteka njihovega življenje. Ne bojijo se smrti, bojijo se bolezni in 

bolečin. Nekaj izjav: 

- »Vsi, ki se obrnejo na nas, pomeni, da potrebujejo neko pomoč…To, da tu potem 

izgubljajo to svobodo, ker postanejo odvisni od drugih …« 

-  »V glavnem varnost rabijo…Rabijo tudi umirjenost…« 

- »da se lahko komu potožijo…Tisti, ki so pa sami, jih je pa strah… kako se bo to 

življenje odvrtelo…Vsi bi najrajši, da bi kar čez noč zaspali, da bi se smrt zgodila na ta 

način in…bojijo se bolečin, bojijo se bolezni.« 

Stanovalci domov za starejše menijo, da imajo zadovoljene potrebe. Počutijo se svobodne, 

imajo možnost spoznavanja novih stvari, pridobivanja novih znanj, pogrešajo pa delo okrog 

doma. Varne se počutijo v smislu zagotovitve zdravstvenih storitev v domu, spremljajo 
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aktualno dogajanje, nekateri menijo, da pridobivanje novih spretnosti in  znanj ni več 

smiselno. Primer izjave: 

- »Kar smo se naučili znamo, pri tem stadiju razvijat kaj, je brezveze.« 

Strokovni delavci v domovih za starejše menijo, da imajo stanovalci dobro zadovoljene 

materialne potrebe. Osebje doma je v službi zadovoljevanja potreb stanovalcev. V domu star 

človek marsikaj izgubi, npr. intimnost. Stanovalci v domu si želijo pozornosti. Občutek 

svobode ni tak kot doma. Za stanovalce doma je pomembno tudi zadovoljevanje duhovnih 

potreb. Stanovalci se v domu počutijo varne, v nekaterih primerih celo bolj kot doma. Novega 

učenja, širjenja znanja je manj. Nekaj izjav: 

- » … Začelo se je razmišljati o socialnih potrebah, ki jih ima človek…Ta občutek 

svobode vsekakor ni tak ko doma … Že zato, ker živiš v neki skupini, kjer veljajo neka 

pravila. Že s tem ti je en občutek svobode vzet.« 

- »Materialne dobrine imajo vse..nimajo doma….In maša, pri takemu človeku je maša 

tudi kar pomembna stvar…z materialne strani je tukaj veliko boljše kakor doma.« 

- »To, da jih razumeš, da se jim posvetiš njihovim potrebam…Mislim, da jim je ta 

občutek doma manjkal…ta občutek varnosti se v domu okrepi…Ta občutek malo se 

zgubi, ker je že s tem redom nekako…malo je določen.«  

 

Potreba po osebnem medčloveškem odnosu je temeljna potreba v starosti, ki pa je hkrati 

slabo zadovoljena pri starih ljudeh. Osamljenost je ena od najhujših tegob današnjih starih 

ljudi.  

Iz izjav nekaterih intervjuvanih uporabnikov pomoči na domu je razbrati, da so osamljeni, 

drugi ne pogrešajo nikogar. Nekateri ne razumejo današnjih mladih, ker nimajo čuta za 

sočloveka, jim ni mar za druge in mislijo samo nase. Nekateri uporabniki živijo pri svojcih, a 

vendar se počutijo sami. Nekaj izjav: 

- »Jaz samo ljubim, ker sem na navadila … Jaz nisem nič osamljena… Mene samota ne 

moti.«  

- »jaz imam občutek, da sem tukaj bolj sama, kot sem bila v Ljubljani…In tako je tudi ta 

Marica…tri leta je, je kar naenkrat umrla. In to sem tako težko sprejela, ker je bilo 

tako nepričakovano in ker je bila edina, ki sem jo imela tukaj… Po mojem mišljenju, če 

si izgubil tisti čut za človeka, nimaš nič več.…A vam ni lepši občutek, če imate, če 

čutite za nekoga.« 

Intervjuvanci, ki izvajajo pomoč na domu, povedo, da uporabniki pogrešajo druženje, 

pogovor, svoje otroke, več druženja z njimi. Star človek potrebuje vsaj eno osebo, ki mu je 
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blizu in s katero ima vsakodnevne stike. Uporabniki najbolj hrepenijo po svojih otrocih. 

Uporabniki želijo, da bi jih svojci večkrat obiskali. Takoj za otroci in zakoncem, če je ta še 

živ, imajo zelo pomembno vlogo pri ohranjanju medosebnih odnosov socialni oskrbovalci. 

Menijo, da pri uporabnikih pomoči na domu, potreba po osebnem  medčloveškem odnosu ni 

zadovoljena. V mestu je več osamljenosti med starimi kot na podeželju. Socialni oskrbovalci 

so v nekaterih primerih edini, ki pridejo v hišo. Nekaj izjav: 

- »Radi bi videli, da kdo pride … Ampak vidim, da hrepenijo najbolj po otrocih…Zgleda, 

da si prav dobijo enega ali dva.« 

- »To jim manjka, da…nimajo se s kom pogovarjati in to jim manjka…« 

- »Tako da po svoje so bolj osamljeni v mestnem okolju.« 

Stanovalci domov za starejše povedo, da se ne počutijo osamljeni. Najbolj pomembni so jim 

otroci, zakonec, če je še živ, nečaki, nato pa že osebje zaposleno v domu. Ne želijo 

obremenjevati svojcev. Izjave v smislu, da ne želijo obremenjevati svojcev s skrbjo zanje, so 

prisotne pri vseh štirih intervjuvancih, ki živijo v domu za starejše. Nekaj izjav: 

-  »Ne, osamljen si edino, če ti sam živiš, da si osamljen, drugače če pa imaš družbo, če 

ne drugega, da rečeš dober dan in tako… kako si.« 

-  »Saj zato jih tudi ne maram obremenjevat, ker vsak svoje imajo. Mladi imajo svoje  

opravke.«  

Zaposleni v domovih povedo, da so nekateri stanovalci osamljeni, želijo si več stikov in 

pogrešajo medčloveške stike. Stanovalci osebne medčloveške stike negujejo predvsem z 

najožjimi svojci, pa tudi z osebjem doma. Od osebja stanovalci pričakujejo, da si bo vzelo čas 

zanje. Stikov z najbližjimi je vedno premalo. Poudarijo pomen medčloveških odnosov z 

osebjem doma. Menijo, da so bili stanovalci doma bolj osamljeni. Pri premagovanju 

osamljenosti je pomembno nameniti več pozornosti tistim, ki nimajo svojcev. Nekateri 

stanovalci si želijo biti sami, prisotna pa je tudi prikrita osamljenost. Nekaj izjav: 

- »večkrat pojamrajo, da se počutijo osamljeno … Pogrešajo, ja, pogrešajo to… Ja, 70 

% jih je osamljenih … mislim, da so na prvem mestu svojci … Tisti, ki nimajo nikogar, 

so pa v skrbeh tudi za nas … Se navežejo, ker smo mi edini,  s katerimi imajo stike.« 

- »Mislim, da je prav ta problem osamljenosti doma dosti večji kot je tukaj v domu … Je 

pa sigurno, da se čutijo tudi pri nas sami … Mi tako gledamo, da prostovoljci hodijo k 

tem, ki nimajo svojcev.«  

 

Potreba po predajanju življenjskih izkušenj mlajši in srednji generaciji je najbolj izrazita 

v tretjem življenjskem obdobju. Dinamika tega pretakanja se dogaja v temeljnih človeških 
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odnosih, zato se to tematsko področje prekriva s tematskim področjem potreba po osebnem 

medčloveškem odnosu. 

Uporabniki pomoči na domu povedo, da je malo tistih, s katerim bi lahko delili svoje 

življenjske izkušnje, znanje, spomine. Njihovi spomini, izkušnje ne zanimajo nikogar. Nekaj 

izjav: 

- » …Koga drugega pa nimam, da bi z njim lahko kaj delil.«  

- »Komu? Jaz nimam otrok. Komu čem predajati naprej?« 

- »Kje pa… moji pa… pravnuki pa sploh, oni pravijo, da sem staromodna in jih druge 

stvari zanimajo in to je…Recimo, mojih ne zanima čisto nič, ne kaj je bilo ne kako je 

bilo ne kako je bilo včasih…Jaz rada kaj od življenja naučim ampak kaj ko je danes 

tako.« 

Socialni oskrbovalci povedo, da uporabniki pomoči na domu radi govorijo o preteklosti. 

Najraje o spominih in svojih izkušnjah govorijo svojim otrokom, vnukom, potem pa že 

socialnim oskrbovalcem. Ena socialna oskrbovalka pove, da bi o tem, kar izve od 

uporabnikov lahko napisala knjigo. Nekaj izjav: 

- »Mislim, da prav na otroke, vnuke in potem smo verjetno mi tisti tretji, ki prihajamo v 

hišo… Strašno radi povedo …« 

- »Radi delijo te spomine, grde in lepe. Tudi te vojne… Mi smo tisti poslušalci, oni pa 

govorijo.« 

Tako kot uporabniki pomoči na domu tudi stanovalci domov za starejše nimajo veliko takih, 

ki bi jim posredovali, predajali svoje življenjske izkušnje in spoznanja.  Nekaj izjav: 

-  »Mislim, to ja. Edino če pride taka prilika, da pridejo ti pogovori.« 

-  »Ja, saj se mi ne da…Ja komu (lahko to povem), saj zdaj nas nobeden posluša…« 

 Zaposleni v domovih povedo, da stanovalci zelo radi govorijo o svojih življenjskih izkušnjah, 

radi obujajo stare čase. Nekaj izjav: 

- »Ja, jaz mislim, da imajo to možnost in jo tudi kar izkoristijo, ker večkrat jaz osebno 

sem že doživela, da so povedali kako je bilo pa včasih, ja … Mi imamo take priložnosti, 

ko previjamo rane ali pa ko se kopamo …« 

- »Oni zelo radi res pripovedujejo… poslušalcev je pa zmeraj premalo. To je vsekakor 

res, da je poslušalcev premalo.« 

- »V skupinah za samopomoč, ki jih imamo… tukaj se o tem dosti pogovarjamo ... Radi o 

tem govorijo, o svoji preteklosti.« 

 



REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

  79 

 

Čim bolj se človek stara, tem bolj živo postaja vprašanje vrednosti in pomena njegovega 

življenja. Kategorija smisel starosti se močno povezuje in prepleta s kategorijo starost. Ko 

smo intervjuvancem – uporabnikom pomoči na domu in stanovalcem domov za starejše- 

zastavili vprašanje ali bi lahko povedali, kaj je zanje smisel starosti,ali so ostali brez besed, ali 

smo morali dodati podvprašanje oz. obrazložili vprašanje, če lahko povedo, kako doživljajo 

obdobje starosti, če ga primerjajo z mladostjo in srednjimi leti. Pri tem vprašanju je večina 

intervjuvancev govorila o mladosti in srednjih letih. 

Uporabniki pomoči na domu se zavedajo minljivosti, želijo si zdravja. Najbolj srečni so bili v 

mladosti in srednjih letih. Nekaj izjav: 

- »sem bil najbolj zadovoljen z vsem svojim življenjem takrat, ko sem končal tehnično 

srednjo šolo…in ko sem se zaposlil…ko sem bil malo mlajši in da tudi zaradi tega, ker 

sem bil normalno pokreten.«  

-  »Jaz vem, da sem se imela zelo lepo… kar je bilo, je bilo, je minilo in ne pride več 

nazaj… takrat, ko sem se poročila, da sem bila z njim ….Ko sva hodila sem in tja.« 

-  »Zdaj pa, ko ne greš nikamor in ni, ni več življenja … Pa tudi tole, nimaš več kaj 

povedat, prvič zato, ker si star, drugič zato … ker se nič ne dogaja, ker niste skupaj… 

Zato ker jaz se tega zavedam, da je brezsmiselno življenje, če nisi več nobenemu 

potreben, če ne moreš sam za sebe skrbet. To je, to je kar tako životarjenje. To ni nič.… 

Življenje mora imeti en smisel in morda sem jaz tudi tak tip. Moraš biti nekomu 

potreben … Jaz pa nisem nobenemu več potrebna…kar vegetiraš in čakaš.« 

Socialne oskrbovalke povedo, da smisel starosti uporabniki ovrednotijo glede na ostali dve 

življenjski obdobji: smisel jim predstavlja to, da živijo mirno življenje in da imajo nekoga za 

pogovor, druženje. Zavedajo se, da je njihovo življenje pri kraju. Nekaj izjav: 

- »Sigurno da v mladih letih so bili bolj zadovoljni kot sedaj…«  

- »V bistvu oni rabijo samo to, da živijo neko mirno življenje, da nimajo v okolici, kjer 

živijo, kakšnih stresnih situacij, ne kakšnega ukazovanja.«  

- »Družina jih skrbi, kako bo z otroci«, «Da je na toplem…da ima hrano…da mu pač nič 

ne manjka … da ima otroke, ki vidi, da so v redu  …da so zdravi …« 

Stanovalcem domov predstavlja smisel starosti, da so zdravi in se lahko gibljejo, kar pomeni, 

da ohranjajo še vsaj nekaj samostojnosti. Pomembno jim je tudi druženje, pogovor. O smislu 

starosti govorijo tudi v smislu ohranjanja stikov z najbližjimi. 

-  »V glavnem skrbeti za rekreacijo, da je zdravstveno stanje čim boljše…Čarat se pa ne 

da.« 
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Strokovno osebje v domovih za starejše meni, da so bili sedanji starostniki srečnejši in bolj 

zadovoljni, ko so bili mlajši. Nekaj izjav: 

- »Smisel mislim da je to takrat, ko se počutijo koristni in vredni … Da so dejansko..da 

imajo nek prostor..da niso spregledani … da so slišani in … ta občutek, da nekaj 

prispevajo.«  

- »Jaz mislim, da jim je največ to, da se počutijo varne … Da so preskrbljeni … da so 

varni… da jim je toplo in … da imajo hrano … Da se čutijo, da pripadajo.« 

- »Sigurno, ko so bili mladi … starost je lepa – to je ena fraza, ki je bolj tako za lase 

privlečena, ker jaz mislim, da nobena starost ni najbolj lepa … Smisel starosti je 

smisel, da živiš kolikor moreš po svojih željah, da imaš te osnovne potrebe zagotovljene 

in…da si kolikor toliko samostojen in … še zmeraj, da lahko sam o sebi odločaš...da se 

jim ne popolnoma vse vzame …. Ne vem, to, ta občutek, da si še zmeraj ti ti, da lahko 

še zmeraj sam o sebi odločaš.« 

 

• Socialne mreže in preživljanje aktivnosti 

Socialne mreže uporabnikom pomoči na domu predstavljajo najožji sorodniki (otroci, starši, 

bratje, sestre, nečaki, socialni oskrbovalci, sosedi, bivši sodelavci). V večini primerov so te 

socialne mreže majhne, premajhne. Stikov je vedno manj.  Prosti čas si ljudje  zapolnijo z 

gledanjem televizije, branjem, reševanjem križank … Nekateri ne gredo med ljudi. Nekaj 

izjav o socialnih mrežah in preživljanju aktivnosti: 

-  »Če pride kdo, je vedno dobrodošel … Bom rekla, se je vse nekam pozgubilo … Ni 

tako kot enkrat.« 

- »malo tudi preberem časopise, rešujem križanke… Potem gremo še na kakšno kavo, 

sladoled poleti … Sicer pa običajno meni ni nikoli dolgčas … Tu imam televizijo.«  

Socialni oskrbovalci menijo, da je več stikov še vedno na podeželju. V najožji krog socialnih 

mrež sodijo svojci. Socialne mreže se z leti manjšajo.  Na deželi ljudje še vedno med seboj 

poskrbijo za druženje. Pri ohranjanju socialnih mrež imajo lahko pomembno vlogo tudi 

prostovoljci. Po mnenju nekaterih intervjuvancev se uporabniki udeležujejo raznih 

prostočasnih aktivnosti, po mnenju drugih je tega malo. Več se udeležujejo v mestu. Nekaj 

izjav: 

- »Oni so veseli že s tem, da nekdo pride v hišo … je mesto, veliko ljudi je, tudi obiskov 

imajo verjetno več… Na podeželju so pa bolj sami…« 

- »Eni imajo dobre, eni pa bolj površinsko … Prijatelje so pa tudi že večinoma izgubili.« 
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- »Na deželi je to čisto drugače, vsak pride pogledat skozi okno, kako ste in tako … V 

mestu pa ni tega … Svojci so tisti, ki so jim najbolj pomembni … Ja, no, potem smo pa 

mi verjetno.« 

- »vidim, je ta center dnevnih aktivnosti, vedno poln … Da, ti podeželski so v glavnem 

doma.« 

- »Na podeželju je vse povezano s prevozi. Če imajo možnost, da jih kdo pripelje, pridejo 

na te delavnice…« 

Socialne mreže pri stanovalcih domov za starejše predstavljajo otroci, vnuki, nečaki, sosedje, 

prijatelji. Stanovalci večinoma menijo, da imajo dovolj stikov z drugimi ljudmi. Prosti čas pri 

stanovalcih v domovih za stare je povezan z aktivnostmi, ki jih imajo na razpolago v domu. 

Nekateri so včlanjeni v razna društva. Drugi so priklenjeni na posteljo in se zaradi tega ne 

morejo udeleževati raznih aktivnosti. Intervjuvanci radi sodelujejo v skupinah za samopomoč 

ter se udeležujejo aktivnosti, s katerimi ohranjajo gibalne sposobnosti. 

Socialne mreže so pri stanovalcih domov za starejše po mnenju zaposlenih različne. Poleg 

svojcev socialne mreže starih ljudi sestavljajo še prijatelji, sosedi. Stiki s svojci so pri večini 

stanovalcev dobri, lahko jih imajo celo več kot pred prihodom v dom. Socialne mreže  se 

glede na čas bivanja v domu vendarle počasi krčijo. Po prihodu v dom socialno mrežo starih 

ljudje sestavlja tudi osebje doma. Stanovalci se v domu zamotijo na različne načine. Po 

mnenju nekaterih intervjuvancev se stanovalci v aktivnosti v domu ne vključujejo veliko, po 

mnenju drugih pa se množično udeležujejo aktivnosti v domu in gredo tudi ven iz doma. 

Stanovalci veliko berejo. Nekaj izjav: 

- »Tisti, ki imajo svojce, vsaj kakor jaz opažam, nekateri zelo pogosto hodijo k njim, 

nekateri tudi večkrat dnevno … Pri nekaterih pa je tako da enkrat na mesec ali pa 

dvakrat na leto.« 

-  »Vedno več… Jaz sem zdaj v domu 22 let, v začetku ni bilo, sploh ni bilo toliko svojcev 

po hiši kakor je sedaj.«  

- »So pa stiki kar redni … dosti od njih tudi hodi domov … Prijatelji, sosedje ... manj.« 

-  »Želeli bi si tudi več aktivnosti, posebej ti, ki so na negovalnih oddelkih … Zdaj, nekje 

se tudi sami zaposlijo, kartajo.« 

- »Aktivnosti se praviloma kar je v domu, kar množično udeležujejo ... Imamo tudi tako 

skupinsko prostovoljstvo, ko hodijo iz osnovne šole. Ko pridejo igrat družabne igre.« 

- »Pokretni stanovalci imajo v domu na voljo veliko aktivnosti … Družijo se, družijo se 

tudi nekje po interesih … gledajo poročila ob osmih, sedmih. Moški nogomet … karte, 

saj veste, tam se družijo … zelo radi imajo muzikoterapijo … Kar si želijo.« 
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4.2 Predstavitev ugotovitev in odgovori na raziskovalna vprašanja 

4.2.1 Raziskovalno vprašanje 1 (RV 1) - Ocena ključnih dejavnikov, ki vplivajo na 

zadovoljno in uravnoteženo staranje uporabnikov obeh storitev (pomoč na domu, 

domovi za starejše)  

Tabela 12: Odgovori intervjuvancev na prvo raziskovalno vprašanje 

Tematsko 

področje/int. 

Intervjuvanec 1 – pojmi 

(št. izjave) 

Intervjuvanec 2 – pojmi 

(št. izjave) 

Intervjuvanec 3 – pojmi 

(št. izjave) 

Intervjuvanec 4 – pojmi 

(št. izjave) 

Doživljanje in 

sprejemanje 

starosti 

trenutno zadovoljstvo z 
življenjem (26), 
zadovoljstvo s skupnimi 
sprehodi – zunanja pomoč 
(27), realna predstava 
prihodnosti (186), želja 
ostati v domačem okolju 
(187), zadovoljstvo s 
programi v lokalnem okolju 
(192) 

življenje je kot je (13), 
sadovi ustvarjanja z možem 
(14), nič posebnega glede 
zadovoljstva z življenjem 
(22), kot je sedaj, je srečna 
(38), kar ima sedaj, si je 
zaslužila sama (49), sinova 
družina ji ne pomaga (53), 
omejena pri vsakdanjih 
opravilih zaradi omejenega 
gibanja (104), ni opravljiva 
(142), zaveda se, da se 
mora znajti sama (178), 
vsak človek ima svoje 
življenje (113), skrbi jo, ko 
se polomi (116) 

demenca (2), mož je rad 
vesel (15), žena dlje časa 
opazovala spremembe (20), 
mož še veliko razume (27), 
sedaj je moteč za družbo 
(53), žena si oddahnila na 
počitnicah (65), žena se 
poučuje o demenci (97) 

od poškodbe naprej ni več 
kot je bilo prej (2), to sedaj 
ni več življenje (9), živi pri 
hčerki (13), kar zadovoljna 
s svojim trenutnim stanjem 
(37), ko si star, se vsako uro 
počutiš drugače (55), njena 
generacija je nesrečna 
generacija zaradi vojn (73), 
leta prinesejo svoje (122), 
kar bo pa bo (130, 133), je 
opešala (138), sedaj želi 
svoj mir (143), časi so se 
spremenili  (168) 

Ocena 

zdravja 

dobro splošno zdravje (2), 
strokovne oblike pomoči za 
izboljšanje zdravstvenega 
stanja (116), dostop in 
omejitev do zdravstvenih 
storitev (126, 127), lastna 
skrb za ohranjanje zdravja 
(190) 

kar dobro trenutno 
zdravstveno stanje (2), pred 
kratkim bila poškodovana 
(3), najbolj pomembno je 
zdravje (26), padci kot 
posledica bolezni (57), 
zaradi zdravstvenih 
razlogov ne gre nikamor 
(102) 

težje zdravstvene težave 
(1), veliko zdravstvenih 
težav (52) 

sicer brez bolezni (5), 
zdravljenje poškodbe je 
trajalo kar nekaj časa (6), v 
preteklosti malomarna za 
svoje zdravje (126), celo 
življenje je bila zdrava 
(134) 

Pomoč na 

domu v 

življenjskem 

okolju 

zunanja pomoč omogoča 
možnost samostojnega 
življenja (9), velika 
pomembnost pomoči na 
domu (31), 
nič posebej ne pogreša v 
okviru pomoči na domu 
(101), večja prilagodljivost 
oskrbovalk žensk (102), 
moški oskrbovalci – pomen 
fizične moči (104), dobro 
bivanje v domačem okolju s 
pomočjo pomoči na domu 
(188), prilaganje 
uporabnikom (194) 

Hvaležna pomoči na domu 
(4), pomoč na domu uredila 
zdravstvene zadeve (5), 
vsakdanja opravila izvajajo 
oskrbovalke (29), intimna 
nega v okviru pomoči na 
domu (81), visok račun za 
storitev (183), različnost 
oskrbovalcev (183), 
določena, napisana opravila 
oskrbovalcev (kaj morajo, 
kaj smejo) (183) 

 

pomoč na domu pri 
osnovnih opravilih in 
sprehod (6), večletna 
vključenost v pomoč na 
domu (18), pomoč na domu 
vsak dan 2 uri (71), najbolje 
bi bilo, da je z enim 
uporabnikom en in isti 
oskrbovalec (78), 
oskrbovalci usposobljeni za 
delo z dementnimi bolniki 
(84), oskrbovalec razumel 
situacijo ob konfliktu (118) 

pomoč na domu vsak dan 
(26), pomoč na domu za 
temeljna vsakdanja opravila 
(28), razumevanje 
organizacije dela pomoči na 
domu (33), prilagajanje 
uporabnikov in 
oskrbovalcev v okviru 
pomoči na domu (34), 
občutljivost intimne nege 
(36), pomoč na domu je po 
pomembnosti na visokem 
mestu (44), pomoč na domu 
v veliko zadovoljstvo (59) 

Socialne 

mreže in 

prosti čas 

sedanja pomoč sosedov 
(35), vezi s starši/mamo 
(39), ni pretiranega 
obiskovanja (51), stiki z 
znanci (52), ohranjanje 
stikov iz preteklosti (57), 
162), zapolnjen prosti čas 
(60), manjša možnost za 
udejstvovanje v aktivnostih 
(105), pomen prijateljev pri 
sodelovanju v aktivnostih 
(109), udejstvovanje v 
raznih društvih v preteklosti 
(111), pomen povezav, 
kontaktov v prostovoljnih 
organizacijah (114)  

živi v domači hiši (12), 
slabi odnosi s širšim 
sorodstvom (47), 
vsakodnevni stiki z 
nečakinjo (111), znancev, 
prijateljev nima (169), stiki 
so se nekam porazgubili 
(172), veliko posluša 
televizijo (65), reševanje 
križank (67), prebiranje 
časopisov (68), v vas ne gre 
(97), aktivnosti v kraju so 
na razpolago (99), 
dogajanje v lokalnem 
okolju je ne zanima (164) 

mož ima veliko svojcev 
(43), največ stika ima z 
nečaki (44), zelo veliko mu 
pomenijo obiski (46), 
kratkočasne aktivnosti v 
okviru pomoči na domu 
(77), občasno gresta tudi 
kam ven (108), žena ga 
pelje na razne dogodke 
(109) 

 

obiski sorodnikov (11), 
malo stika s sosedi (19), v 
soseski ni nobenega 
življenja (20), na vasi so še 
medčloveški odnosi (21), v 
mestu vsak gleda samo nase 
(22), velikokrat so ji bili 
tujci bližje kot svojci (45), 
svojci so ti vrinjeni, 
prijatelje lahko izbiraš (46), 
telefonski kontakt ni pristen 
(49) 
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Tematsko 

področje/int. 

Intervjuvanec 5 – pojmi 
(št. izjave) 

Intervjuvanec 6 – pojmi 
(št. izjave) 

Intervjuvanec 7 – pojmi 
(št. izjave) 

Intervjuvanec 8 – pojmi 
(št. izjave) 

Doživljanje in 

sprejemanje 

starosti 

demenca (34), najraje so 
doma (69), odvisnost v 
sedanjosti (172), tegobe v 
starosti (173), nezmožnost 
in odvisnost od tuje pomoči 
v starosti (179), 
pomanjkanje pogovora 
(187), finančne ovire (188) 

zmanjšane zmogljivosti v 
starosti (94), sedanji stari še 
niso tako zahtevni (101) 

tudi stari čez 90 let so 
nekateri v redu (2), 
daljšanje življenjske dobe 
(8), skoraj vsak starostnik 
se sreča z demenco (65), 
starost brez pomanjkanja 
(31), finančne skrbi (32, 
33), realno sprejemanje 
situacije (89), stari ljudje so 
težko prilagodljivi (138) 

v vaškem okolju so stari 
večino dneva sami (1), 
demence je ogromno in je v 
porastu (57), starostne 
bolezni, tegobe so znane 
(70), oskrbovalke zaznajo 
pritiske svojcev (100), 
oskrbovalke opažajo 
finančne zlorabe starih ljudi 
(101) 

Ocena 

zdravja 

zdravstvene storitve razlog 
za odhod od doma (140) 

 zdravje danes boljše kot 
včasih (6), skrb za zdravje 
(35) 

 

Pomoč na 

domu v 

življenjskem 

okolju 

pomoč pri vsakdanjih 
opravilih (2), umirjeno 
življenje uporabnikov (7), 
čakanje (18), zadovoljitev 
potrebe po hrani (56), 
prilagajanje storitve (58, 
60), spodbujanje 
samostojnega življenja 
(59), pomoč na domu kot 
ohranjanje socialnih stikov 
(63), pogovor (66), 
prilagajanje izvajalcev (94), 
individualni pristop 
socialnih oskrbovalcev 
(95), občutljivost intimne 
nege (96), finančni vidik 
(102), organizirana pomoč 
kot nadomestek pomoči 
otrok (118), nezmožnost 
sam skrbeti zase (183), 
večja dostopnost storitve 
(190), tehnični pogoji za 
izvajanje storitve (192), 
zadovoljstvo z delom (193) 

dobri ljudje – uporabniki 
(2), na splošno dobro živijo 
(3), skromnost uporabnikov 
(5), realna pričakovanja za 
prihodnost (6), občutek, da 
niso pozabljeni (9), 
pomemben pogovor za 
uporabnike (12), občutek, 
da prideš zaradi njih (13), 
intimna nega (22), najlepše 
je, da so doma (26), 
premajhna obveščenost o 
pomoči na domu (39), na 
začetku strah (33, 38), 
pomoč na domu kot tabu 
(40), prilagajanje 
uporabnikom (49), več 
pomoči je več stika (52), 
malo pomoči je hitenje 
(53), pomoč na domu 
včasih edina svetla točka 
pri uporabnikih (59), 
navajenost na skromnost 
(105), prepustiti nit 
pogovora uporabnikom 
(116), težave z avtomobili 
(122, 124), dobra 
organizacija dela (123) 

želje po večjem obsegu 
pomoči na domu (42), 
obseg pomoči povezan s 
finančnimi sredstvi (43, 
45), precej demence (54), 
precej varstva (55), pomoč 
na domu za dementne (58), 
pomoč na domu za svojce 
(59), še kar dovolj 
izobraževanja za 
oskrbovalce (61), pomoč na 
domu pomaga ljudem, da 
ostanejo doma (126), če ne 
bi bilo pomoči na domu, bi 
morali nekateri v dom 
(127), sedaj pomoč na 
domu zadosti potrebam 
(132), posebnost pomoči na 
domu je, da pride pomoč na 
dom (135), prilagajanje 
posamezniku (136) 

pomoč na domu več kot 
dobrodošla (2), zaradi 
pomoči na domu ljudje 
lahko ostanejo doma (3), na 
vasi ljudje komaj čakajo, da 
pridejo s pomoči na domu 
(6), uporabniki pomoči na 
domu so težje gibljivi (15), 
omejen obseg pomoči na 
domu zaradi finančnih 
sredstev (29), oskrbovalke 
se ukvarjajo le z 
uporabnikom (40), 
oskrbovalke so za svoje 
delo strokovno pripravljene 
(64), ker oskrbovalke 
pridejo v domače okolje, se 
ljudje odprejo (85), biti 
oskrbovalka na domu je 
lepa služba, ker se ti ljudje 
zahvalijo (133), 
oskrbovalka ne bi 
zamenjala svoje službe 
(135) 

Socialne 

mreže in 

prosti čas 

pomanjkanje komunikacije 
na podeželju (21), drugačna 
komunikacija v mestu (22), 
večina uporabnikov ima 
stike (25), več stikov v 
mestu (23), dobro sobivanje 
z otroki (27), sami stari 
ljudje na podeželju (115), 
nerazumevanje drugačnih 
časov (122), več potrebe po 
otrocih na podeželju (126), 
dobri družinski odnosi v 
dobro razvitih socialnih 
mrežah (147), 
nevključevanje v 
organizirane aktivnosti na 
podeželju (83), pokretni 
gredo od doma (145) 

različnost odnosov s 
sorodniki (15), malo 
obiskov sorodnikov (16), 
malo medsosedskih 
odnosov (19), prijateljev ni 
več ali ne morejo (20), 
želijo si več stikov (55), na 
podeželju so ljudje bolj 
umirjeni (109), na 
podeželju večja socialna 
omrežja (110), v mestu 
malo stikov (112), ni 
medsosedskih odnosov v 
mestu (114), malo 
udejstvovanja izven doma 
(62) 

pogrešajo druženje (10), 
prijatelje (12), svojci so 
preobremenjeni (16), eni 
imajo stike vsak dan (19), 
eni manj stikov, stiki preko 
telefona (20), na podeželju 
je več druženja (24), najbolj 
pomembni so svojci (37), 
za svojci najbolj pomembni 
socialni oskrbovalci (38), 
pokretni, mobilni se 
udeležujejo različnih 
aktivnosti (69), v mestu je 
na voljo več aktivnosti (78), 
na podeželju je vključenost 
v razne aktivnosti povezano 
s prevozom (79), nekateri 
gredo od doma samo enkrat 
letno  (85) 

uporabniki bi si želeli več 
stikov s sorodniki (17), na 
vasi so močnejši 
medsosedski odnosi (21), v 
mestu manj medsosedskih 
odnosov (22), pomoč na 
domu ohranja socialne 
mreže uporabnikov (54), 
ohranjanje socialne mreže s 
pomočjo prostovoljcev 
(127), uporabniki gredo od 
doma (51) 

Tematsko 

področje/int. 

Intervjuvanec 9 – pojmi 
(št. izjave) 

Intervjuvanec 10 – pojmi 
(št. izjave) 

Intervjuvanec 11 – pojmi 
(št. izjave) 

Intervjuvanec 12 – pojmi 
(št. izjave) 

Doživljanje in 

sprejemanje 

najpomembnejše sedaj je 
zdravje (13), pomembno je, 
da se lahko giblješ (14), da 
lahko greš v družbo (15), 

življenje na splošno slabo 
(1), še volja do življenja 
(3), veseli se obiskov 
najbližjih (4), za malega 

 je samostojna (4), 
zadovoljna (8, 18), sedaj se 
počuti uboga (15), slab 
občutek za prihodnost (32), 
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starosti pogovor (16), da lahko greš 
ven, v mesto (63) 

človeka ni narejeno nič 
(42), rada je v miru (76), 
najraje bi bila doma (80) 

sedaj je najbolj pomembno, 
da lahko še hodi (52), boji 
se, da obleži (53), je treba 
sprejet tako kot je (58), je 
zadovoljna tako kot je (60) 

Ocena 

zdravja 

pomembno je, da si zdrav 
(62) 

trenutno zdravstveno stanje 
(2, 8) 

najbolj pomembno je 
gibanje (4,7), telovadba 
(25), rekreacija celo 
življenje (28) 

zdravje je še kar (3) 

Življenje v 

domu za 

starejše 

oba z ženo sta v domu (2), 
če nisi bolan, je v domu v 
redu (10), na splošno je v 
domu v redu (12), boljše je 
dom za stare kot pomoč na 
domu (38), v domu bi lahko 
bilo še več aktivnosti (53), 
pravila v domu (64), ne 
pozna pravil v domu (65) 

v domu so stanovalci sitni, 
bolni, jih je veliko (11), 
razumevanje občasne slabe 
volje zaposlenih (12), 
morda bi se udeleževala 
aktivnosti v domu (57) 

na podeželju je drugače kot 
v mestu (1), odhod v dom 
je velika sprememba (2), 
sprijaznjenje s situacijo (5), 
vživel se je v življenje v 
domu (14), v domu si 
preskrbljen z vsem (17), ne 
razmišlja, da bi se vrnil 
domov (40), dobro počutje 
v domu (44), se hitro 
prilagodi (47) 

zadovoljna z vsem v domu 
(1), zadovoljna s svojim 
obnašanjem (17), ima 
dovolj podpore (21), 
izogiba se konfliktom (46), 
je prilagodljiva (55), drži se 
bolj zase (56), hvaležna, da 
so domovi (57) 

Socialne 

mreže in 

prosti čas 

nima otrok (18), obiski 
svojcev na 14 dni (20), 
obiski prijateljev, sosedov 
(21, 22), še ni navezal 
veliko stikov (60), ko je bil 
še doma, je bil vedno kdo 
(61), stikov je dovolj (69), 
gre tudi ven iz doma (54), 
na dom (55), v mesto (56) 

sin, snaha, vnuki (5), veliko 
stikov z najbližjimi (20), 
obiski sosedov (23), 
najbližji lepo skrbijo  zanjo 
(25), dovolj podpore 
najbližjih (27), večinoma ne 
gre iz sobe iz zdravstvenih 
razlogov (54), ven iz doma 
ne gre (58), ko je bila še 
doma, se ni udeleževala 
aktivnosti v kraju (78), ni ji 
bilo všeč, ko je šla na 
druženje v domačem kraju 
(79) 

stiki z otrokoma (9), stikov 
z otroki je dovolj (11), stiki 
s sosedi, prijatelji (12), v 
mestu so znanci, v mestu je 
doma (50) 

se ne dosti druži (5), se 
izogiba konfliktom (6), z 
vsemi prijazna in v dobrih 
odnosih (7), svojci jo 
obiščejo občasno (10), ima 
še stike s prijatelji, sosedi 
(12), vesela srečanj s 
prijatelji, sosedi (13), vedno 
dobra z vsemi (16), zanjo 
skrbijo sin in vnukinje (19), 
včasih več družabnosti (50), 
stikov ima dovolj (54), 
vključena v skupino za 
samopomoč (35) 

Tematsko 

področje/int 

Intervjuvanec 13 – pojmi 
(št. izjave) 

Intervjuvanec 14 – pojmi 
(št. izjave) 

Intervjuvanec 15 – pojmi 
(št. izjave) 

Intervjuvanec 16 – pojmi 
(št. izjave) 

Doživljanje in 

sprejemanje 

starosti 

 
 

odhod v dom eden 
najhujših dogodkov v 
življenju (4), težko je 
zapustiti lasten dom (7), 
normalno, da želi človek 
biti doma (24) 

za stare kar dobro 
poskrbljeno (42), lahko bi 
bilo še boljše za stare (43), 
se dela na izboljšanju skrbi 
za stare (44), vse storitve so 
povezane z denarjem (45), 
na eni strani sociala na 
drugi plačljivost vseh 
storitev (46) 

 

Ocena 

zdravja 

 družba je naravnana na fit 
in vitalne ljudi (61), ljudje 
prihajajo v dom v vedno 
slabšem zdravstvenem 
stanju (64) 

  

Življenje v 

domu za 

starejše 

ko človek pride v dom, se 
mu marsikaj vzame (1), 
dom se poskuša čim bolj 
približati domačemu domu 
(4), stanovalci so bolj kot 
doma prepuščeni sami sebi 
(6), v domu je določen 
dnevni urnik (8), 
zdravstveno osebje ne 
pozna toliko področja 
sociale (31), premalo časa 
za posameznika (61), 
premalo časa za pogovor 
(66), spremembe v 
domovih (107), 
vključevanje v lokalno 
življenje (109), sodelovanje 
s prostovoljci (112), počasi 

dom je velika hiša (1), 
sistemska hiša (3), prihod v 
dom je stresen (6), težko se 
je prilagoditi življenju v 
domu (8), težek prihod v 
dom, če se človek ne odloči 
sam (17), osmisliti odhod v 
dom (18), po prvem šoku 
vidijo pozitivne stvari v 
domu (9), iskanje novih 
vsebin v življenju v domu 
(12), v domu priložnost za 
novo življenje (14), veliko 
razlogov za veselje (25), 
daleč od tega, da so žalostni 
(29), ni posluha za stare 
(62), dom je sedaj 
institucija, kar ni dobro 

dnevni ritem v domu (1), 
kontrola pokretnih (3), 
navade starih ljudi (4), 
navajanje na domsko 
življenje (7), pomembno v 
domu je druženje (16), 
hrana je obred (18), dom ni 
bolnica (52), dom diha in 
živi (56), življenje v 
instituciji (79), alkoholizem 
(81), red v instituciji (83), 
pogrešanje doma 102 (102) 

 

radi so v naravi (2), 
aktivnosti v domu (3), 
sodelovanje na prireditvah 
(4), malo opravljanja (7), v 
domu ni vse idealno, ni vse 
slabo (9), pomen obrokov v 
domu (14), pomen socialne 
službe v domu (31), red, 
urnik v domu (39), v domu 
težko ustreči željam 
vsakega posameznika (40), 
pripadnost domu (46), 
osebje je vedno na 
razpolago (54), obiski šol 
(58), skupine za 
samopomoč (66), pravila v 
domu (82), premalo 
socialnega dela s starimi v 
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prihajajo spremembe v 
domove (124), poudarek v 
domovih na zdravstveni 
oskrbi (125) 

(70), dve socialni delavki v 
domu (107) 

domu (99), sedaj preveč 
birokracije (101) 

Socialne 

mreže in 

prosti čas 

veliko obiskov svojcev 
(22), pri nekaterih zelo 
redki obiski (23), zahteve 
svojcev (25), nepokretni 
manj obiskov (28), obiski 
sosedov (30), malo 
vključevanja v aktivnosti 
izven doma (72), gredo ven 
iz doma (73), aktivnosti v 
domu se ne poslužujejo 
veliko (91), motivacija (93) 

večinoma skrbni svojci 
(33), nekateri sedaj v domu 
več stikov (35), sosedje, 
prijatelji vedno manj (38), z 
leti vedno manj obiskov 
širšega socialnega kroga 
(39), množično 
udeleževanje domskih 
aktivnosti (80), gredo ven 
iz doma (81), verjetno v 
domu manj družabnega 
življenja kot doma (83), 
neprimerljivost z aktivnimi 
starimi (85), prostovoljci v 
domu (86) 

 

vedno več obiskov svojcev 
(19), pred 20 leti sploh ni 
bilo obiskov (20), svojci 
pridejo, da so z njimi (22), 
kdor je imel doma ljudi 
okrog sebe, jih ima tudi 
tukaj (27), nekateri ne 
marajo preveč obiskov (29), 
stanovalci imajo osebje za 
svojce (48), prijateljski in 
družinski odnos (50), 
sproščeni odnosi (51), 
občasni konflikti (53), 
stanovalci imajo radi 
druženje (55), druženje po 
interesih (60), obiski 
bližnjega kraja (63), 
sprehodi (64), petje (67), 
časopisi (75), televizija 
(76), kartanje (77) 

kar veliko stikov s svojci 
(16), medgeneracijsko 
druženje (18), redni stiki s 
svojci (19), stiki s sosedi 
(21), največ stika z 
družinami (22), odnosi z 
osebjem (29), najbolj 
pomembni otroci in vnuki 
(27), nekateri veliko berejo 
(49), nekateri gredo v 
bližnji kraj (62) 

Vir: lastni 

 

Skupino intervjuvanih uporabnikov pomoči na domu sestavljajo zelo raznoliki starostniki oz. 

enega od njih ne moremo šteti med stare, saj ima le 62 let in je upravičen do storitve pomoč 

na domu zaradi invalidnosti. Poleg navedenega gospoda sem intervjuvala še gospo, ki živi 

sama na vasi, par, kjer je mož dementen ter gospo v starosti 95 let, ki je do pred kratkim še 

skrbela sama zase. Vsi intervjuvanci imajo realno predstavo svoje situacije. Zavedajo se, da 

so zaradi pomoči na domu lahko ostali doma. Intervjuvanec, ki je na invalidskem vozičku, se 

poslužuje storitve že vse od njenih začetkov in mu tako že dolga leta omogoča, da lahko živi v 

domačem okolju. V enem primeru, kjer je uporabnik dementen, nudi pomoč na domu poleg 

osnovne dnevne nege tudi pomoč svojcem, da jih vsaj za kakšno uro razbremeni: »…da bi 

imela jaz kakšno uro zase, vsaj tako, da jo kam mahnem, tudi če ne drugam, do prijateljice na 

klepet. Se bom pogovorila še kaj z Andrejo (intervju 3)«. Intervju potrjuje, da je pomembno 

zgodnje odkrivanje demence in pravočasno ukrepanje, vendar se običajno prvi znaki 

zanemarjajo. Pomembna so tudi srečanja, posveti, predavanja, izobraževanja za svojce, saj je 

skrb za dementno osebo zelo naporna. Intervju z gospo 95 let prikazuje primerjavo starosti s 

sedanjimi mladimi. Intervjuvanka se ves čas vrača v preteklost in primerja svojo mladost s 

sedanjimi mladimi in ugotavlja, da so se časi močno spremenili. Spremenile so se vrednote, 

zdaj prevladuje individualizem. 

Sedanje zdravstveno stanje pri intervjuvancih je v veliki meri razlog, da so se odločili za 

pomoč na domu, saj v dveh od štirih intervjujev, intervjuvanca okrevata po poškodbi, v obeh 
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primerih zaradi padca. Vsi si želijo čim boljšega zdravja, saj je s tem povezana njihova 

neodvisnost. 

Življenje starih ljudi, ki koristijo storitev pomoč na domu, je močno povezano in odvisno od 

storitve, oz. vpliva na ostale segmente njihovega življenja. Povezano je z oblikovanjem oz. 

sestavo socialnih mrež, potrebami in še čim. Vsi intervjuvanci zavedajo, da s pomočjo na 

domu lahko ostajajo doma, saj bi verjetno potrebovali drugačno obliko pomoči, v večini 

primerov odhod v dom za starejše. Zaradi tega so pomoči na domu hvaležni in jo sprejemajo z 

zadovoljstvom: »Jaz za pomoč se lepo zahvaljujem vsem (intervju 2) … res je tako, da morajo 

biti oskrbovalci … so dobri … (intervju 3) … da bi lahko pa kaj pregovarjala, to pa ne. To pa 

res nimam kaj (intervju 4)«. 

Za to obliko pomoči so izvedeli od svojcev ali pa jo je koristil partner. Pomoč na domu 

predstavlja v prvi vrsti pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, negi, pomemben vidik  

predstavlja tudi ohranjanje socialnih stikov. Intervjuvanka 4 pravi: »In potem mi pomaga, da 

se skopam, stuširam, glavo umijem, navije mi lase, pa malo poklepetamo, pa kavico spijemo 

… Zdaj mi je pa tole, vam povem, v veliko zadovoljstvo, skoraj v večje zadovoljstvo mi je, 

takole ko pridejo, da malo poklepetaš kakor pa, da mi kaj naredi«. Pomoč na domu se 

prilagaja v okviru možnosti, upoštevati je potrebno, da način izvajanja storitve določa 

področna zakonodaja. Uporabniki si želijo, da bi imeli ves  istega človeka, ki bi skrbel za njih, 

vendar razumejo, da je organizacija dela določena oz. to ni možno zaradi nepredvidenih 

bolniških odsotnosti, dopustov. Uporabniki izpostavljajo občutljivost intimne nege. Po 

začetnem strahu se zadeva uteče, saj so oskrbovalci ustrezno opremljeni z znanjem na tem 

področju. Oskrbovalci imajo tudi  znanje o demenci, saj  ustrezno motivirajo uporabnike, 

izvajajo aktivnosti z njimi, znajo pa tudi reagirati v primeru morebitnih konfliktov. 

Socialne mreže so pri intervjuvancih različno velike in različno sestavljene, vsem 

intervjuvancem je skupno, da imajo stikov vedno manj. Bodisi ker se stiki kar nekako 

porazgubijo bodisi ker niti sami ne želijo pretiranega obiskovanja, v nekaterih primerih zaradi 

zdravstvenih razlogov oz. demence, v drugih zaradi pomanjkanja moči za postrežbo. V dveh 

primerih intervjuvanca nimata potomcev, v enem od teh primerov uporabniku največ pomaga 

mama, v drugem pa uporabnica nima nikogar od bližnjih. Starostnika, ki nimata otrok, imata 

sicer nečake, ki ju tudi pokličejo. Eden od intervjuvancev pravi, da telefonski stik ni pristen 

stik. Medsosedskih odnosov je malo, eden od intervjuvancev meni, da je tega na vasi še vedno 

več kot v urbanih sredinah. »Nobenega življenja ni (v mestu)  … Na vasi je še zmeraj čisto 

nekaj drugega. So še zmeraj tisti medčloveški odnosi …,« pravi intervjuvanka štiri. 
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Intervjuvani socialni oskrbovalci, ki neposredno izvajajo pomoč na domu, so opisali 

doživljanje starosti njihovih uporabnikov. Starost je povezana s tegobami, ki jih prinese to 

obdobje življenja: starostne bolezni, nezmožnost in odvisnost od tuje pomoči, zmanjšane 

zmogljivosti, potreba po pomoči pri gibanju. Stari ljudje so težko prilagodljivi, ena od 

oskrbovalk  meni, da sedanji stari  niso tako zahtevni kot generacije, ki prihajajo za njimi, saj 

bo to sedanja srednja generacija, ki je navajena na dokaj dobro življenje (rojeni po vojni) s 

stabilnimi službami, rednimi dohodki, zgodnjim upokojevanjem. »Ta generacija sedaj, ki so 

star ... Oni še niso tako zahtevni …,« pravi intervjuvanka šest.  Na to populacijo bo morala 

odgovoriti tudi ponudba programov za stare. Uporabniki storitve pomoč na domu pogrešajo 

druženje in pogovor, vedno bolj se srečujejo s finančnimi težavami. Od finančnih zmožnosti 

posameznika je  odvisno, za kakšno pomoč se bo odločil oz. jo lahko izbral, ko bo potreboval 

pomoč. Ljudje ne želijo obremenjevati svojcev ne z vidika skrbi zanje ne s finančne plati. 

Stari ljudje so veliko sami, najraje so doma in realno sprejemajo situacijo takšno kakršna je. 

Oskrbovalci opažajo tudi zlorabe starih ljudi s strani svojcev, najmočneje pa izpostavijo 

demenco, ki je po njihovih besedah v porastu. »Ogromno in v porastu … Jaz sem tukaj 6 let in 

se mi zdi, da kar je zadnjih treh, štirih let, je res zelo v porastu,« pove intervjuvanka šest. 

Menijo, da se preveč zanemarja zgodnje odkrivanje bolezni, saj bi lahko na ta način bolezen 

upočasnili. Prisotnost demence je tabu, k prepoznavanju oz. ozaveščanju o bolezni veliko 

pripore društvo Spominčica, ki deluje na območju celotne Slovenije. 

Oskrbovalci se srečujejo z različnimi življenji, v glavnem pa ti ljudje živijo dobro. To so 

ljudje, ki so zaradi zdravstvenih razlogov večinoma doma in so skromni. Zadovoljni so, da so 

lahko doma in imajo realna pričakovanja glede prihodnosti. Želijo si mirnega življenja in se 

zavedajo svoje minljivosti. Pomoč na domu poskrbi za pomoč pri vsakdanjih opravilih, po 

potrebi poskrbi tudi za osnovno prehrano. Intervjuvanci poudarijo, da se storitev prilagaja 

uporabnikom, kar je prednost v primerjavi z drugimi storitvami. Posebnost te storitve je, da 

pomoč pride na dom, v kolikor tovrstna pomoč na domu ne bi obstajala, bi moral marsikdo iti 

v dom. Intervjuvanka sedem pove: »Pomaga ljudem, da lahko ostanejo doma … Eni bi morali 

it v dom, če ne bi bilo pomoči na domu«. Med oskrbovalci in uporabniki se stkejo tesni stiki, 

zato je storitev spoštovana in dobrodošla. Na vasi je po mnenju enega intervjuvanca bolj 

spoštovana kot v mestu. Uporabniki bi si  želeli večji obseg pomoči. Pomoč na domu je po 

mnenju enega intervjuvanca nadomestek pomoči otrok. Na začetku uvajanja storitve pri 

posameznem starem človeku, se marsikdo boji, kako bo zadeva stekla, ko pa se enkrat navadi, 

pomoč lepo steče. V okviru pomoči na domu se izvaja tudi intimna nega, zato je zelo 

pomemben prvi stik oskrbovalca in uporabnika. Uporabniki se pri tej storitvi ne čutijo 
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nikomur nič dolžni: naročijo in plačajo. Pomoč na domu je po občinah različno organizirana,  

njen obseg se trenutno povečuje, potrebam na terenu je zadoščeno. V okviru pomoči na domu 

je  vedno več varstva dementnim, da si lahko svojci vzamejo nekaj časa zase. Ko intervjuvani 

strokovni delavci govorijo  o pomoči na domu in uporabnikih, poudarijo, da si uporabniki 

želijo pogovora, druženja. Pravilnik, ki določa izvajanje pomoči na domu, eno od treh 

storitev, ki se izvaja v okviru pomoči na domu, navaja ohranjanje socialnih stikov. Iz 

pogovorov z oskrbovalkami smo dobili občutek in to so tudi potrdili, da je ta del storitve zelo 

pomemben, če že ne najpomembnejši. V sodobnem času, ko se izgublja čut za sočloveka, je 

za uporabnike pomembno, da niso pozabljeni, ko pride individualna pomoč na dom imajo 

občutek, da je prišla pomoč le zaradi njih. Socialni oskrbovalci so za nekatere uporabnike 

edina svetla točka v smislu stikov, druženja in pogovorov: » Smo mi edina svetla točka, ki 

pridemo« (intervju 6). Kjer je večji obseg pomoči, je več negovanja teh stikov, kjer je obseg 

manjši je hitenje. Oskrbovalke se trudijo, da uporabnikom ne pokažejo, da so v časovni stiski, 

morajo pa biti dobro organizirane, sploh tiste, ki delajo na podeželju, kjer so razdalje med 

posameznimi uporabniki velike. Dve intervjuvanki povesta, da svoje službe ne bi zamenjali, 

ena še pove, da je to ena redkih služb, kjer se ti ljudje zahvalijo in imaš občutek, da si naredil 

nekaj dobrega: »Ma ja, to je ena redkih služb, ko se ti na koncu zahvalijo in kljub temu prideš 

včasih po osmih, tudi devetih urah domov kar utrujen, ker naredimo tudi po 80 km na dan ali 

več ... ne vem, imaš občutek, da si nekaj dobrega naredil« (intervju 8). Ena intervjuvanka 

meni, da je pomoč na domu še vedno preslabo znana, o njej se premalo obvešča,  seveda je 

storitev povezana tudi s finančnimi sredstvi, zato ljudje pri koriščenju  storitve gledajo ali si jo 

bodo lahko privoščili. Oskrbovalci se udeležujejo izobraževanj povezanih z njihovim delom. 

Menijo, da so dovolj opremljeni z znanjem za svoje delo. Izobražujejo se tudi o demenci. 

Dementen človek bi potreboval večji obseg pomoči na domu.  

Glede socialnih mrež v mestu in na podeželju so odgovori oskrbovalk različni oz. tri 

oskrbovalke opažajo, da je na vasi več druženja, več stikov med sosedi, ki si med seboj še 

vedno pomagajo in skrbijo drug za drugega, na vasi so širša socialna omrežja, za razliko od 

mesta, kjer tega ni oz. je teh stikov malo. To je verjetno posledica priseljevanja ljudi iz vseh 

koncev, ki se med seboj ne poznajo ter posledično ne družijo toliko. Ena intervjuvanka meni, 

da je ravno obratno, da je več stikov v mestu in manj na podeželju, da so na vaseh ljudje bolj 

zaprti glede stikov, stari ljudje na podeželju so bolj sami. Posledično se pri starih ljudeh na 

podeželju zazna močnejša želja, potreba po stiku z lastnimi otroki. Jedro socialne mreže pri 

posamezniku predstavljajo njegovi otroci. Tam, kjer so družinski odnosi urejeni, so socialne 

mreže dobro razvite. Uporabniki bi si sicer želeli več stikov tudi s sorodniki, sosedi, prijatelji. 
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Stikov s sorodniki je po mnenju oskrbovalk malo, prijateljev nimajo več ali pa so prav tako 

obnemogli. Dve oskrbovalki povesta, da se stiki vzdržujejo po telefonu. Socialni oskrbovalci 

imajo v socialnih mrežah njihovih uporabnikov pomembno mesto, saj jih uporabniki navajajo 

takoj za svojci. »Svojci so tisti, ki so jim najbolj pomembni … Ja, no, potem smo pa mi 

verjetno,« pravi intervjuvanka sedem. Ena intervjuvanka vidi vzdrževanje socialnih mrež tudi 

s pomočjo prostovoljcev. Glede preživljanja prostega časa oz. vključevanja v različne 

aktivnosti je razlika med uporabniki v mestu in na podeželju. V mestu se pokretni radi 

udeležujejo različnih aktivnosti npr. v centru za dnevne aktivnosti starejših, pove ena 

intervjuvanka, druga pa pravi, da je majhna zainteresiranost za udejstvovanje v prostočasnih 

aktivnostih, obe delujeta v mestu. Intervjuvanka sedem pravi: »Vidim, je ta center dnevnih 

aktivnosti, vedno poln … Da, ti podeželski so v glavnem doma«. Na podeželju je sodelovanje 

v prostočasnih aktivnostih povezano s prevozom. Kamorkoli hoče nekdo iz vasi oditi, ga mora 

nekdo peljati, ker sami ne zmorejo. Na podeželju je manj dogajanja. Običajno vsaj enkrat 

letno, ob rojstnih dnevih, novem letu, vse stare ljudi obišče in simbolično obdari lokalno 

društvo upokojencev ali kakšna sorodna organizacija. Nekateri intervjuvanci na vprašanje ali 

uporabniki gredo kam od doma odgovarjajo, da jih oskrbovalci ali svojci peljejo na sprehod. 

Življenje v domu za starejše samo po sebi prinaša drugačen način življenja kot  življenje 

doma.  Tistim, ki živijo v instituciji, življenje izven te pomeni predvsem zasebnost. Ljudje, ki 

živijo v institucijah, si želijo poleg zasebnosti, odločanja o majhnih zadevah v svojem 

življenju, biti blizu ljudi, ki jih imajo radi (Flaker in Grebenc, 2005 v Flaker idr., 2008). 

Intervjuvanec devet pove, da je na splošno zadovoljen: »Kar se tiče doma, zaenkrat smo še 

kar zadovoljni«, intervjuvanka deset pa meni, da v domu ni reda, po drugi strani pa razume, 

da je v domu veliko ljudi, za katere skrbi manjšina zaposlenih: »Tu je delo, tukaj nas imajo 

polno, smo sitni, smo bolni, saj veste kakšni smo … Tudi negovalkam, sestram lahko zavrejo 

živci«.  

Od zdravstvenega stanja v starosti je veliko odvisno, kako bo star človek doživljal to obdobje 

življenja. Stanovalci domov za starejše krepitvi, vzdrževanju, ohranjanju, izboljšanju zdravja 

namenijo veliko časa in pozornosti. To potrjujejo tudi intervjuvani starostniki. Intervjuvancu 

enajst, ki je že sicer skrbi za zdravje posveča celo življenje  veliko pozornosti, je ohranjanje in 

izboljšanje zdravja zdaj v starosti najpomembnejše, saj mu dokaj dobro zdravstveno stanje 

omogoča samostojnost in delno neodvisnost. Intervjuvanec enajst zdravje navaja kot najbolj 

pomemben dejavnik zdaj v starosti: »Jaz redno se udeležujem (telovadbe), ker vem, da če 

človek nekaj da zase, da tudi zdravje krepiš… Jaz v glavnem telovadim. Tega se udeležujem 

vsak dan, ker vem, da drugače ne gre«. Stari ljudje si pogosto želijo, da bi ohranili 
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zdravstveno stanje v tolikšni meri, da bi se lahko še gibali in bili pokretni. To potrdi tudi eden 

od intervjuvancev, ki se najbolj boji, da obleži v postelji.  Pri starostnikih, ki so nepokretni, je 

pomembno, da kot del starosti sprejmejo potrebo po negi v starostni onemoglosti, saj na ta 

način vseeno še lahko doživljajo starost kot enako pomembno in smiselno obdobje življenja 

kot sta bili mladost in srednja leta (Ramovš, 2003). Eden od intervjuvancev pove, da je 

zdravje slabo, vendar  ima še voljo do življenja: »Ja, zelo slabo…in drugače imam še voljo do 

življenja, ma…« (intervju 10). 

Po Ramovšu (2003) je vsak človek vpet v socialne mreže in so zanj pomembne, saj mu 

predstavljajo prostor, kjer potekajo najbolj intimne povezave z najbližjimi osebami kot tudi 

površinski stiki, ki so prav tako pomembni v človekovem življenju in napredku ter razvoju. 

Socialne mreže se pri ljudeh z leti manjšajo, saj se otroci odselijo in si ustvarijo svoje družine,  

partnerji umirajo, prav tako sosedje, prijatelji. Izmed intervjuvanih starostnikov, ki živijo v 

domovih za starejše, vsi navajajo, da imajo dovolj stikov. Tisti, ki imajo otroke, te navajajo 

kot najpomembnejše osebe v svojem življenju, eden od intervjuvancev, ki nima otrok, pa 

nečake in osebje v domu. Nekateri bi si želeli več stikov, a takoj nadaljujejo, da svojih 

bližnjih ne želijo obremenjevati. Eden od intervjuvancev (9) pove, da ko je bil še doma, je bil 

vedno kdo za klepet, pogovor. Pravi sicer, da v domu še ni dovolj dolgo, da bi navezal več 

stikov: »Prej ko sem bil doma, smo imeli sosede, ki so hodili vsaki dan, ali eden ali drugi, če 

nič drugega, si ga videl na ulici, pa si ga pozdravil. Tako da je bil zmeraj kdo«. Glede na to, 

da je intervjuvanec v domu že več kot pol leta in še ni navezal stikov, bi lahko sklepali, da se 

v domu počuti bolj osamljenega kot doma. Eden od intervjuvancev  pove, da ima stike s 

sinom in nečakinjami, s sosedi in prijatelji iz vasi pa vedno manj. Opiše se kot zadržano 

osebo, ki se izogiba konfliktom in je mirne, nevsiljive in prijazne narave, zato ima najraje mir 

in je zadovoljen tako kot je.  

Doživljanje starosti pri ljudeh, ki živijo v domu za starejše, je v veliki meri odvisno od tega, a 

so se morali odseliti od doma v institucijo, kjer v večini domov v Sloveniji razmere še niso 

urejene tako, da bi lahko imel vsak stanovalec intimnost lastne sobe. Življenje v instituciji ima 

svoja pravila, ki so lahko še tako prijazna do stanovalcev, a ostajajo pravila (Mali, 2008). 

Intervjuvani stari ljudje so sicer z življenjem v domu za starejše zadovoljni. Veliko jim 

pomeni občutek varnosti, ki ga imajo v domu, vedno je nekdo na razpolago. Eden od 

intervjuvancev je izrazil veliko hvaležnost, da obstaja takšna oblika pomoči za stare ljudi, saj 

se je moral od doma umakniti zaradi družinske situacije.  

Od strokovnih služb v domovih za starejše smo v dveh različnih domovih intervjuvali po dva 

zaposlena v socialni službi in zdravstveni negi. Pri starih ljudeh, ki živijo v domovih za 
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starejše, je dojemanje starosti v veliki meri odvisno od samega življenja v domu. Eden od 

intervjuvancev iz socialne službe pove, da je odhod v dom za stare eden najhujših dogodkov v 

njegovem življenju, zadovoljstvo pa je precejšnji meri povezano s hrepenenjem po 

samostojnosti.  

Intervjuvani strokovni delavci se zavedajo, da je prehod starega človeka iz domačega okolja v 

dom za stare stresen in boleč. Intervjuvanec trinajst pravi: »Po moje jih ta prehod kar 

prizadene, bom rekla«.  Kljub prizadevanju, da bi se dom za stare čim bolj približal 

domačemu okolju, to še vedno ni dom. Dom za stare je institucija, ki ima svoja pravila, red. 

Intervjuvanka štirinajst pove: »Treba je sprejet življenje ene take velike hiše, ki ima pa spet 

neke svoje zakonitosti, da lahko živi«, intervjuvanka šestnajst pa:« Dejstvo je, da ima 

institucija en svoj red, svoj urnik, na katerega se moraš prilagodit ...« Zaposleni se trudijo, da 

bi stanovalcem čim bolj ustregli, a gre vendar za sistem, kjer manjšina zaposlenih skrbi za 

večino stanovalcev, zaradi česar je težko posvetiti pozornost vsakemu posamezniku, sploh  v 

domovih, kjer so potekali intervjuji, saj nimajo enoposteljnih sob. Če uspejo stanovalci 

osmisliti razlog, pomen in odločitev za odhod v dom za starejše, lahko odkrijejo, da imajo s 

tem priložnost za neke vrste novo, drugačno življenje. Zaradi prizadevanja za nadomestitev 

izgubljenega domačega okolja stanovalcev v domovih za starejše, s ponudbo različnih 

dejavnosti, je sicer lahko institucionalna oblika bivanja celo kvalitetnejša kot je življenje 

starih ljudi v skupnosti. Pomembno je, da se stanovalcem ponudi različne in raznovrstne 

aktivnosti, sodelovanje in vključevanje prostovoljcev, medgeneracijske oblike druženja.  Stari 

ljudje so zelo veseli obiskov predvsem otrok in mladih, kot pove eden od intervjuvanih 

strokovnih delavcev. Vsi intervjuvani povedo, da stanovalci pogrešajo pogovor. Socialna 

služba izpostavi, da se število osebja socialne službe dodeli na število stanovalcev, kar pa 

nikakor ne zadosti potrebam stanovalcev, sploh ker ima socialna služba preveč birokratskega 

dela in nima časa za druženje, pogovore, pomoč stanovalcem. Socialna služba meni, da v 

družbi ni posluha za stare. Zdravstvena služba vidi v domovih poudarek na zdravstveni oskrbi 

in reševanju zdravstvenih problemov, ne pozna pa toliko področja socialnega varstva. 

Zdravstvena služba opozarja  na prisotnost alkoholizma  in težav psihične narave med starimi. 

Starost je tabu, saj je sodobna družba usmerjena k fit in vitalnim ljudem. Strokovne službe v 

domovih za starejše menijo, da sodobna družba ni naklonjena starim ljudem.  

Življenje v starosti je pri stanovalcih v domovih za starejše precej povezano z njihovim 

zdravjem. Ljudje prihajajo v domove za starejše v vedno slabšem zdravstvenem stanju: 

»Zadeva, ki se sedaj sama dogaja je, da ljudje dosti slabši hodijo v dom, zdravstveno, kakor 

so recimo leta nazaj hodili (intervju 14)«.   



REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

  92 

 

Socialne mreže so toliko bolj pomembne v starosti, saj se z odhodom v dom za starejše 

spremenijo. Strokovno osebje opaža, da imajo stanovalci v primerjavi s preteklimi leti vedno 

več obiskov, predvsem svojcev. »Vedno več … Jaz sem zdaj v domu 22 let, v začetku ni bilo, 

sploh ni bilo toliko svojcev po hiši kakor je sedaj«, pravi intervjuvanka petnajst. Svojci svoje 

starše, stare starše zelo veliko obiskujejo, tudi po večkrat dnevno. Marsikdo ima v domu več 

stikov, kot jih je imel, ko je bil še doma. To je povezano z dejstvom, da je eden od domov, iz 

katerih prihaja intervjuvano osebje, v mestu, drugi pa blizu mesta, kamor se je v povojnem 

času in pozneje priseljevala sedanja srednja generacija. Zdaj so njihovi starši, ožji svojci prišli 

v bližino in jih lahko obiskujejo. Pri tistih, ki nimajo svojcev, so obiski redkejši. To se 

poskuša nadomestiti z obiski prostovoljcev. Ne glede na to ali ima nekdo veliko ali malo 

obiskov, si večina želi več stikov s svojci, več druženja in pogovora. Nekateri ne marajo 

preveč obiskov in so radi sami. Stiki med samimi stanovalci so različni. Kako bo posameznik 

v domu navezal stike je odvisno od njegovega značaja. Tisti, ki je imel že doma veliko ljudi 

okrog sebe, jih bo imel po vsej verjetnosti tudi v domu. Eden od intervjuvanih izmed 

strokovnega osebja pove, da obseg stikov stanovalca s svojimi bližnjimi ni razlog za 

zadovoljstvo oz. nezadovoljstvo stanovalcev. Stari ljudje, ki živijo v domu, obiskujejo tudi 

prijatelji in sosedje, vendar z leti vedno manj, za kar je zagotovo razlog tudi, da ti umirajo. Z 

leti imajo stanovalci v domovih vedno manj obiskov širšega socialnega kroga. Takoj za svojci 

ima pomembno mesto v socialnih mrežah starih ljudi, ki živijo v domovih za stare, osebje 

doma. Stanovalci jih velikokrat vzamejo za svoje: »nas oni jemljejo za svojce«, med osebjem 

in stanovalci so tesni, pristni medčloveški odnosi, čeprav ena od intervjuvanjih iz socialne 

službe pove, da npr. pri komuniciranju vztraja pri vikanju, ker gre vendarle za formalne 

službene odnose.  

O prostem času pri stanovalcih domov za stare težko govorimo,  bolje je govoriti o 

aktivnostih, s katerimi se ukvarjajo. V domovih so na razpolago različne aktivnosti s katerimi 

se lahko stanovalci ukvarjajo. Stanovalci se v prostem času radi družijo, večinoma po 

podobnih interesih. Precej gledajo televizijo, radi berejo, predvsem časopise. Tisti, ki lahko, 

se radi sprehajajo, sploh stanovalci, ki živijo v domu izven mesta, so radi v naravi. Stanovalci 

potrebujejo za vključevanje v aktivnosti spodbudo in motivacijo. Radi se udeležujejo skupin 

za samopomoč. 
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4.2.2 Raziskovalno vprašanje 2 (RV 2) - Razlogi za odločitev za eno ali drugo obliko 

socialnovarstvene storitve ter zadovoljstvo z izbrano storitvijo  

Tabela 13: Odgovori intervjuvancev na drugo raziskovalno vprašanje 

Tematsko 

področje/int. 

Intervjuvanec 1 – pojmi 

(št. izjave) 

Intervjuvanec 2 – pojmi 

(št. izjave) 

Intervjuvanec 3 – pojmi 

(št. izjave) 

Intervjuvanec 4 – pojmi 

(št. izjave) 

Razlogi za 

iskanje 

pomoči in 

oblike pomoči 

poslabšanje zdravja zaradi 
možganske poškodbe (3), 
pomoč na domu omogočila 
samostojno življenje doma 
(16), možnost koriščenja 
različnih oblik pomoči (59), 
individualna pomoč pred 
vključitvijo v storitev 
pomoč na domu (70), 
nezadovoljstvo z 
varovanjem na daljavo (34, 
37),  zadovoljstvo s skrbjo 
za stare v Sloveniji (84), 
dobra urejenost skrbi za 
stare v Sloveniji (86) 

pomoč na domu zaradi 
poslabšanja zdravstvenega 
stanja (56), doma je vse 
urejeno (59), prostovoljce 
bi imela (187), vse je treba 
plačati (188), v dom za 
stare v nobenem primeru 
5(8), dom za stare je za tiste 
v mestu, ki živijo v bloku 
(60) 

 

ženina poškodba razlog za 
pomoč na domu (73), brez 
pomoči žena ne bi zdržala 
(3),  mož bi moral v dom 
(4), svojci nimajo časa (12), 
žena vključena v društvo 
Spominčica (26, 28), skrb 
za dementnega moža je 
velika obremenitev (31), 
morda v domu ne bi bilo 
slabo (41), včlanjena v 
Združenje multiple skleroze 
(51), pri pomoči svojcem 
premalo o tem, kako se 
varovat (55), za svojce bi 
bilo koristno, če bi lahko 
začasno dali dementnega 
svojca kam v varstvo (103), 
žena bi imela kakšno uro 
časa zase (107) 

pomoč na domu že pred 
poškodbo (52), pomoč na 
domu kot socialni stiki (56) 

pomoč svojcev (61), 
spremlja oblike skrbi za 
stare v Sloveniji (64), 
svojci niso pustili, da bi šla 
v dom (66), bi šla v dom 
ampak težko (67) 

Zadovoljstvo 

s storitvijo 

pomoč na domu omogočila 
samostojno življenje doma 
(19), zadovoljstvo s 
pomočjo na domu v 
primerjavi z domovi za 
stare (78), zadovoljstvo z 
oskrbovalci (95), manjši 
konflikti z izvajalci 
(moškimi) (98), pomen 
socialnega čuta pri 
oskrbovalcih (moških) (99), 
dobra organiziranost (193) 

zadovoljstvo z oskrbovalci 
(75), posebno zadovoljstvo 
z eno oskrbovalko (78), 
zahvala pomoči na domu 
(180), sprejemanje vsakega 
oskrbovalca (181) 

zadovoljstvo s pomočjo na 
domu (69), enkrat konflikt 
z oskrbovalcem (116), 
oskrbovalci so pridni, dobri 
(120) 

zadovoljna s pomočjo na 
domu (31), odgovarjala bi ji 
ves čas ena in ista 
oskrbovalka (32), čez 
pomoč na domu nobenega 
pregovora (35) 

Tematsko 

področje/int. 

Intervjuvanec 5 – pojmi 

(št. izjave) 

Intervjuvanec 6 – pojmi 

(št. izjave) 

Intervjuvanec 7 – pojmi 

(št. izjave) 

Intervjuvanec 8 – pojmi 

(št. izjave) 

Razlogi za 

iskanje 

pomoči in 

oblike pomoči 

največkrat razlog, da 
ostajajo sami (5), ne 
zmorejo več sami (13), 
večina res potrebuje pomoč 
(54), omejevanje pomoči 
zaradi financ (15) 

največkrat svojci izberejo 
pomoč na domu (32), otroci 
morajo spodbujati pomoč 
(35, 37), malo se  jih samih 
odloči za pomoč na domu 
(36), neobremenjevanje 
svojih otrok (23), večina se 
boji doma za stare (41), 
kdor je pripravljen na dom, 
je drugače (42), strah, da 
pride pomoč na dom (44), 
nočejo prostovoljnega dela 
(107) 

za pomoč na domu se 
odločijo svojci (66), pomoč 
prostovoljcev (44), dom za 
stare je zadnja rešitev (49, 
139), nihče si ne želi v dom 
(50), v dom, če ni nobene 
druge možnosti (51), kdor 
potrebuje 24urno pomoč, ne 
more biti več doma (141) 

najpogostejši razlog je 
bolezen, oslabelost (33), 
pogosto razlog poškodba 
(34), svojci so 
preobremenjeni (8, 12), za 
nekatere uporabnike je zelo 
dobro poskrbljeno s strani 
sorodnikov (19), za 
uporabnike je pomembna 
tudi patronažna služba (26), 
dom za stare je zadnja 
možnost (37), stari ljudje 
naj čim dlje ostanejo doma, 
ker jim to največ pomeni 
(123), za stare so 
pomembna 
medgeneracijska središča 
(124), oblika pomoči starim 
je povezana s finančnimi 
sredstvi (132) 

Zadovoljstvo 

s storitvijo 

profesionalen odnos 
izvajalcev (87), sprejetost 
oskrbovalk (89, 90, 91, 92, 
99), zadovoljstvo s 
storitvijo (93), topel 

veseli oskrbovalcev (7), 
imajo radi oskrbovalce 
(10), oskrbovalcem se 
lahko odprejo (11), 
uporabniki so različno 
zadovoljni (48), kdor nima, 

uporabniki zadovoljni z 
oskrbovalci (119), zjutraj že 
čakajo oskrbovalke (120) 

oskrbovalcem se uporabniki 
lahko potožijo (13), 
uporabniki bi želeli več 
druženja in pogovora (32) 
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sprejem oskrbovalk (129) ne tarna (71), kdor ima, je 
bolj zahteven (72, 74), kdor 
nima, je bolj zadovoljen 
(73) 

Tematsko 

področje/int. 

Intervjuvanec 9 – pojmi 

(št. izjave) 

Intervjuvanec 10 – pojmi 

(št. izjave) 

Intervjuvanec 11 – pojmi 

(št. izjave) 

Intervjuvanec 12 – pojmi 

(št. izjave) 

Razlogi za 

iskanje 

pomoči in 

oblike pomoči 

prvi razlog za odhod v dom 
(34), drugi razlog za odhod 
v dom (35), pomoč na  
domu je v redu (8), država 
še kar dobro skrbi za stare 
ljudi (42)  

nezmožnost življenja doma 
zaradi bolezni (30), 
nezmožnost življenja sama 
doma brez pomoči (32), 
sama ugotovila, da mora v 
dom (33), pomoč na domu 
pozna (35), po bolezni takoj 
začeli urejati za dom (38), 
pomoči na domu ni koristila 
(36), ni vedela za možnost 
vključitve v pomoč na 
domu (37) 

otroka ne moreta skrbeti 
zanj (10), v dom zaradi 
bolezni (15), samostojna 
odločitev za odhod v dom 
(43), dom zanj primernejši 
kot pomoč na domu (16) 

 

v dom delno zaradi bolezni 
(22), v dom zaradi 
družinskih zadev (23), 
samostojna odločitev za 
dom (24), pomoči na domu 
ne pozna (25) 

Zadovoljstvo 

s storitvijo 

zadovoljen v domu (3), 
hrana je redna v domu (4), 
v domu je stalna pomoč 
(39), v domu je poskrbljeno 
za tiste, ki so nepokretni 
(41), zadovoljen z osebjem 
(45), veliko stvari je za 
pohvalit (47), organizacija 
v domu je dobra (49) 

pogreša boljšo urejenost v 
domu (9), zaposleni se 
trudijo po najboljših močeh 
(13), zadovoljna z osebjem 
(44), osebje je prijazno 
(45), osebje ima težko delo 
(46), ne ve, da bi bilo v 
domu kaj slabo (48) 

storitev je uigrana (8), 
zadovoljen v domu (19), 
dobri odnosi z osebjem (22) 

osebje v domu je dobro 
(20), odnosi z osebjem so 
dobri (28) 

Tematsko 

področje/int. 

Intervjuvanec 13 – pojmi 

(št. izjave) 

Intervjuvanec 14 – pojmi 

(št. izjave) 

Intervjuvanec 15 – pojmi 

(št. izjave) 

Intervjuvanec 16 – pojmi 

(št. izjave) 

Razlogi za 

iskanje 

pomoči in 

oblike pomoči 

ne morejo več skrbeti zase 
(35), nočejo biti breme 
(36), zdravstveno stanje 
(37) 

niso mogli več skrbeti zase 
(47), svojci ne morejo 
skrbet (48), pomoč na 
domu ni dovolj (49), pomoč 
na domu je popolnoma 
druga storitev (51), pomoč 
na domu in domove se ne 
da primerjati (52), ko rabi 
veliko pomoči, se odloči za 
dom (55), dom bi naj bil 
približek doma (68), 
usmerjenost družbe v fit 
generacije (105), prehod v 
domovih (106) 

spoznanje, da doma ni šlo 
več (9), nemogoče več 
živeti doma (10), v dom 
največkrat zaradi bolezni 
(36), v dom zaradi 
osamljenosti (37), v 
prihodnosti prilagajanje 
novim generacijam (35), v 
dom pridejo tisti, ki rabijo 
pomoč 24 ur (105), pomoč 
na domu le olajša skrb 
(106), svojci ob svojih 
obveznostih ne zmorejo 
skrbeti še za oslabelega 
(107), spremembe na vidiku 
(108) 

 

v dom zaradi starostnih 
bolezni (32), nesposobnost 
skrbeti sam zase (34), v 
dom zaradi osamljenosti 
(35), v dom, ker se doma ne 
počutijo več varne (36), 
pomoč na domu ima 
nekatere prednosti (38), 
pomoč na domu se 
prilagodi posamezniku 
(41), s pomočjo na domu 
lahko ostaneš doma (42), 
ob hujših zdravstvenih 
stanjih je pomoč na domu 
premalo (43), dom, ko je 
potrebna 24urna oskrba 
(44) 

Zadovoljstvo 

s storitvijo 

prilagajanje stanovalcem 
(9), stanovalci različno 
zadovoljni (15), 
zadovoljstvo odvisno od 
različnih dejavnikov (16), 
ne najbolj zadovoljni s 
hrano (78), hrana ni dobra 
(80) 

različnost odnosov z 
osebjem (72), strokoven in 
poklicen pristop osebja (73) 

stanovalci so v večini 
zadovoljni (8) 

na splošno stanovalci kar 
zadovoljni (1), stanovalci 
menijo, da je potrebno v 
domu narediti red (5), malo 
pritožb na življenje v domu 
(11) 

Vir: lastni 

 

Za storitev so se intervjuvani uporabniki, ki koristijo storitev pomoč na domu odločili, ker jim 

je to omogočilo, da so ostali doma, zaradi okrevanja po poškodbi, ker niso zmogli več sami v 

celoti poskrbeti zase, kot ohranjanje socialnih stikov, v primeru dementnega uporabnika so se 

za pomoč na domu odločili zaradi ženine poškodbe, ker ta določeno obdobje ni mogla skrbeti 



REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

  95 

 

za moža. Uporabniki so storitvi oz. oskrbovalcem hvaležni za pomoč. V večini primerov 

omenjajo poimensko oskrbovalca, ki je posamezniku očitno najbolj blizu. Pri moških 

uporabnikih se izkaže, da je prišlo do redkih konfliktov z moškimi oskrbovalci, ki so se 

uspešno rešili, vendar nakazuje na potrebo pri moških, da zanje skrbi ženska: »Zato včasih 

pridemo do kakšnih manjših konfliktov z moškimi (intervju 1)… je pa bilo, dve leti nazaj bo 

tega verjetno, ko sem morala klicati prvo pomoč (intervju 3)«. Zadovoljstvo s storitvijo je 

povezano z vedenjem, da jim storitev omogoča, da ostanejo v domačem okolju.  

Socialne oskrbovalke kot vzrok za izvajanje pomoči na domu pri starih ljudeh najpogosteje 

navajajo, da stari ljudje ostanejo sami in ne zmorejo več v celoti poskrbeti zase. To je bodisi 

zaradi starosti ter starostne onemoglosti in tegob, ki jih prinaša to obdobje življenja bodisi 

zaradi bolezni, včasih pa tudi poškodb. Pomoč večinoma poiščejo svojci in se zanjo odločijo, 

malo starih se samih odloči za pomoč na domu. Navadno morajo svojci tudi spodbujati 

svojega oslabelega družinskega člana, da se odloči za to obliko pomoči. Pri odločitvi se gleda 

tudi  finančna plat.  

Zadovoljstvo s storitvijo pomoč na domu je različno, v glavnem so uporabniki zelo 

zadovoljni. Intervjuvanka sedem pove: »So kar zadovoljni, rečejo, dobro, da vas imamo«. 

Oskrbovalci so toplo sprejeti, uporabniki so jih veseli, jih imajo radi, oskrbovalcem se osebno 

odprejo. Ob uri, ko mora priti pomoč, jo že nestrpno pričakujejo. Pristop oskrbovalk do 

uporabnikov je strokoven in profesionalen, a vendar človeški, razumevajoč in prijazen. 

Oskrbovalke opažajo, da tisti uporabniki, ki živijo skromno, so bolj zadovoljni kot tisti, ki 

imajo več  materialnih dobrin. Uporabniki pogrešajo več časa za druženje in pogovor, vendar 

ima vsak predpisan in dogovorjen obseg pomoči, v okviru katerega je potrebno izvesti 

dogovorjena opravila. 

Intervjuvanec enajst, ki živi v domu za starejše in pri katerem je bilo začutiti, da stvari, ki se 

mu dogajajo v življenju jemlje kot so, se je sprijaznil s tem, da mora v dom, zato mu prehod 

tudi ni bil tako težak: »Oba (otroka) sta zaposlena in edina rešitev je bila  tukaj«. V domu se 

je vključil v aktivnosti, ki mu odgovarjajo in je zadovoljen.  

Raven zadovoljstva z življenjem v domu za starejše je odvisna od načina prihoda v dom: ali je 

bila to samostojna odločitev ali je bila posledica prigovarjanja svojcev, edina rešitev (Flaker 

idr, 2008). Dva intervjuvanca jasno povesta, da je bila to samostojna odločitev. Eden od dveh 

se je v dom umaknil zaradi družinskih razmer: »To ne bi prav rada govorila. Nekaj je bila 

tudi bolezen. Z nevesto nisva bili prav najbolj … sem bila bolj odstranjena hitro.« (intervju 

11). Kaj več o tem ni želela govoriti. Lahko si predstavljamo, da bi še lahko ostala doma, saj 

ni šlo za nezmožnost skrbeti zase ali odsotnost svojcev, ki bi poskrbeli zanjo. Ostala dva 
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intervjuvanca sicer z besedami ne izrazita, da odhod v dom ni bil povsem njuna izbira. V obeh 

primerih pa je bila to edina možna rešitev. Intervjuvanka, ki je prišla v dom neposredno iz 

bolnišnice edina izrazi, da so v domu potrebne izboljšave. 

Bolezen je bila ena od razlogov za odhod v dom pri vseh intervjuvancih. Intervjuvanci so 

ugotovili, da ne zmorejo več sami skrbeti zase in potrebujejo pomoč. Intervjuvanka deset je 

pomoč potrebovala v takšni meri, da ji je svojci niso mogli več nuditi:« Zato, ker jaz doma 

nisem mogla bit … In so mi povedali kar takoj, da ne bom mogla sama živet…«. Eden od 

intervjuvancev nima otrok in tako ni mogel nihče poskrbeti zanj. Ta intervjuvanec je v domu 

skupaj z zakoncem, iz intervjuja je razbrati, da je prišel v dom predvsem zaradi zakonca.  

Podobne rezultate navajajo tudi druge raziskave. Bračič (2009) ugotavlja, da je več kot tri 

četrtine stanovalcev v enem od domov na vzhodu Slovenije pred prihodom v dom živelo 

doma. Večina anketiranih je odhod v dom načrtovala sama.  

Vsi intervjuvani stanovalci domov za starejše so s storitvijo zadovoljni. Zadovoljni so z 

osebjem, dom jim nudi varnost, streho nad glavo, zdravstveno pomoč na dosegu roke, 

poskrbljeno je za hrano. Zadovoljni so z osebjem, ki se trudi. Stanovalci razumejo, da je kdaj 

kdo od osebja tudi slabe volje, saj v domu manjšina zaposlenih skrbi za večino stanovalcev. Iz 

odgovorov enega od intervjuvancev je bilo začutiti veliko hvaležnost do osebja. Ta 

intervjuvanec nima kam iti. 

Intervjuvani strokovni delavci v domovih za starejše v glavnem navajajo enake razloge za 

odhod v dom: ne zmorejo več skrbeti zase, nočejo biti v breme svojcem, zdravstveno stanje, 

spoznanje, da doma ne morejo več ostati, osamljenost, svojci ne morejo več skrbeti zanje. 

Intervjuvance smo ob tem spraševali tudi o drugih oblikah pomoči, predvsem pomoči na 

domu. Intervjuvanci so se strinjali, da pomoč na domu uporabnikom ali njihovim svojcem 

olajša skrb, a pride v poštev le za tiste ljudi, ki še delno lahko skrbijo zase. Mlajša 

intervjuvanka iz zdravstvene službe o drugih oblikah pomoči za stare ne govori. Eden od 

intervjuvancev meni, da se pomoč na domu in domovi za starejše sploh ne morejo primerjati, 

ker gre za popolnoma različni storitvi. »Pomoč na domu je prav nekaj drugega … pomoč na 

domu se je človek poslužuje, dokler pokriva tiste njegove potrebe … Potem pa, ko nekje rabi 

več, se pa odloči za dom…« pravi intervjuvanka štirinajst. Pomoč na domu se prilagodi 

posamezniku, dogovorjena pomoč je le zanj, kar nedvomno predstavlja prednost. Star človek 

odide v dom, ko potrebuje pomoč 24 ur na dan. Človek, ki je doma in potrebuje veliko nege in 

oskrbe, je huda obremenitev tudi za svojce.  

V manjšem od obeh domov so stanovalci večinoma zadovoljni s storitvijo. Pritožb je malo, bi 

pa stanovalci kar sami naredili red, kjer se jim zdi potrebno.  
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4.2.3 Raziskovalno vprašanje 3 (RV 3) - Zadovoljevanje potreb z vidika celostne 

šestdimenzionalne podobe človeka  

Tabela 14: Odgovori intervjuvancev na tretje raziskovalno vprašanje 

Tematsko 

področje/int. 

Intervjuvanec 1 – pojmi 

(št. izjave) 

Intervjuvanec 2 – pojmi 

(št. izjave) 

Intervjuvanec 3 – pojmi 

(št. izjave) 

Intervjuvanec 4 – pojmi 

(št. izjave) 

Potrebe odsotnost finančnih težav 
(90), zadovoljevanje 
bioloških potreb (131), 
preskrbljenost z obleko 
(133, 134), spremljanje 
aktualnega dogajanja (135, 
164), pomen informacij v 
vsakdanjem življenju (142), 
občutek svobode (147), 
varčevanje (151), 
zagotavljanje varnosti (155, 
156) 

nič ne pogreša v življenju – 
ima vse (11), sedaj ne more 
sama kuhati (28), s svojimi 
dohodki težko preživi (70), 
omejena pri vsakdanjih 
opravilih zaradi omejenega 
gibanja (104), majhne 
potrebe po hrani (52, 54, 
122), odsotnost strahu 
(130), obleke ima stare 
(135), ne  pusti se 
omejevati (139), ni volje za 
učenje novih znanj, 
ustvarjanje, ker ni zdravja 
(146), kar ima, si je 
zaslužila sama (148)  

neobremenjevanje otrok (9, 
90), najbolj pomembna 
ženina fizična prisotnost 
(23), mož potrebuje 
sigurnost, da je žena 
prisotna (38), za hrano je 
poskrbljeno (88), mož se 
počuti varnega, če je žena 
blizu (92), mož mora imeti 
ves čas zagotovljeno 
varstvo (95), varnost je zelo 
pomembna (100) 

pogreša, da bi kam šla (25), 
konca življenja se ne boji 
(39), boji se biti v breme 
(41), rada bere (95), vse jo 
zanima (107), strah jo je 
bolnice in bolečin (131), 
strah jo je odvisnosti od 
drugih (132), na smrt ne 
misli veliko, se je pa zaveda 
(145), materialne dobrine je 
nikoli niso zanimale (159) 

Potreba po 

temeljnem 

medčl. odnosu 

mama je najbolj pomembna 
(62), osamljenost (81) 

mož je pokojni (8), 
navajena  na samoto (88), je 
sama (89), nič osamljena 
(93), ne pogreša nikogar 
(174) 

mož ima najraje ženo (119), 
mož je najbolj vesel z ženo 
(121) 

kjer živi sedaj, je sama 
(18), ne more reči kdo ji je 
najbolj pomemben sedaj v 
življenju (43), če si izgubil 
čut za sočloveka, nimaš nič 
več (117), lep občutek, ko 
čutiš za nekoga (118), tuja 
miselnost, da ti za druge ni 
mar (110), nerazumevanje 
za sočloveka pri sedanjih 
mladih (115) 

Potreba po 

predajanju 

življ. izkušenj 

predajanje življenjskih 
izkušenj oskrbovalcem 
(128), omejen krog 
predajanja življenjskih 
izkušenj (129) 

veliko prestanega v 
življenju (186), nima komu 
predajati življenjskih 
izkušenj, ker nima otrok 
(108) 

 ne postaneš človek, če ne 
preživiš česa hudega (80), 
svojci je ne poslušajo (104), 
pravnuki je ne poslušajo, 
razumejo (106), njeni 
spomini zanimajo daljno 
sorodnico (160),  

Smisel 

starosti 

najlepše obdobje v življenju 
obdobje šolanja zaradi 
sposobnosti gibanja (176, 
181, 182) 

v mladosti in srednjih letih 
je bilo lepo (152), v starosti 
ne pogreša nič (154), kar je 
bilo, je minilo (156), 
pogreša, da bi bila bolj 
zdrava (159), vsak naj skrbi 
zase (140)  

najlepši sta bili mladost in 
srednja leta (101) 

če nisi nikomur potreben, je 
življenje brezsmiselno, je 
životarjenje (137), smisel 
življenja je, da si nekomu 
potreben (139), nikomur 
več ni potrebna (140), sedaj 
vegetira in čaka (144) 

Tematsko 

področje/int. 

Intervjuvanec 5 – pojmi 

(št. izjave) 

Intervjuvanec 6 – pojmi 

(št. izjave) 

Intervjuvanec 7 – pojmi 

(št. izjave) 

Intervjuvanec 8 – pojmi 

(št. izjave) 

Potrebe potreba po pomoči drugega 
(1), slabe finančne razmere 
starih (14), zavetje doma 
(73), ritual (128), mirno 
življenje (133), odsotnost 
strahu (134), želja ostati 
doma (70, 77), 
pomanjkanja po hrani ni 
(111, 113), omejitev 
gibanja iz zdravstvenih 
razlogov (133, 135), izguba 
svobode zaradi odvisnosti 

slabo finančno stanje starih 
(45), kaj posebnega 
uporabniki ne potrebujejo 
(47), domači mir (67), malo 
gibanja zaradi nezmožnosti 
(68), osnovne potrebe niso 
povsod zadovoljene (69), 
skrb za otroke (76), sledijo 
aktualnim dogodkom (77), 
potreba po pogovorih (83), 
želijo se še kaj naučiti (86), 
svoboda je mir okrog njih 

pogrešajo pogovor (11), 
želja ostati doma (36), za 
hrano je poskrbljeno (97), 
še kar se počutijo varno 
(98), spremljajo aktualno 
dogajanje (99), nekatere ne 
zanima nič (100), so 
svobodni (102), sami lahko 
odločajo, kaj bi radi (103), 
učenje v starosti je odvisno 
od preteklega življenja 
(105), v mestu več 

uporabniki pogrešajo 
pogovor (10), da se komu 
potožijo (11), druženje 
(14), obujanje spominov 
(16), uporabniki spremljajo 
aktualno dogajanje (43), za 
osnovni obrok je pri starih 
ljudeh poskrbljeno (94), 
varnost je zagotovljena že s 
tem, da uporabnik ve, da 
pride oskrbovalka (95), 
občutek svobode je pri 
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od drugih (134, 136), 
nesamostojnost 
uporabnikov (137) 

(93), uporabniki 
potrebujejo najbolj 
pozornost in pogovor (96), 
ne potrebujejo materialnih 
dobrin (98), potrebujejo 
varnost (102) 

zanimanja za spoznavanje 
novih stvari (107) 

uporabnikih različen (99), 
pri uporabnikih zmeraj 
obstaja želja, potreba po 
novem znanju, ustvarjanju 
(111), tisti, ki so sami, jih je 
strah (114), uporabniki si 
želijo hitre smrti (116) 

Potreba po 

temeljnem 

medčl. odnosu 

čakanje na pogovor (20), 
potreba po druženju (3, 4), 
izguba čuta za sočloveka 
(35), najpomembnejši so 
otroci in zakonec (46, 47), 
potreba po bližini otrok 
(49), hrepenenje po otrocih 
(50), premalo obiskov otrok  
(117), želja po daljšem 
obisku oskrbovalk (130), 
zadovoljenost potrebe po 
medčloveškem odnosu 
(146), pomen svojcev 
(152), pomen dobrih 
medosebnih odnosov (153) 

večinoma so sami (56), 
nekateri so osamljeni (60), 
manjka pogovor (61), 
nezadovoljena potreba po 
medčloveškem odnosu (94) 

v mestu več osamljenosti 
med starimi (23), socialni 
oskrbovalci edini, ki pridejo 
v hišo (40), nekateri so radi 
sami (74), nekateri ne 
izrazijo, da so osamljeni 
(75), uporabniki želijo več 
pogovora (122, 124) 

v mestu so stari ljudje bolj 
osamljeni (23) 

Potreba po 

predajanju 

življ. izkušenj 

grenke izkušnje (10), 
spomini (106), poslušalci 
(107), predajanje izkušenj 
(108) 

obujanje spominov (82), 
nihče jih ne posluša (87), 
delili bi nasvete (89) 

zelo radi delijo spomine 
(86), govorijo o preteklosti 
(87), delijo grde in lepe 
spomine (90), oskrbovalci 
poslušajo v glavnem (92) 

stari ljudje imajo ogromno 
znanja, življenjskih 
modrosti, izkušenj (83), 
uporabniki radi govorijo o 
preteklosti  (88) 

Smisel 

starosti 

vračanje v preteklost (162, 
165), spomini(164), lepši 
pretekli časi (166), mlada 
leta so bila najlepše 
obdobje življenja (168), 
nezmožnost v starosti 
(170), lepše v preteklosti 
kot danes (176) 

pogrešajo preteklost (75), 
skrb za potomce (78, 80), 
zase se ne bojijo (79), želja 
po mirnem življenju (91), 
zavedanje minljivosti (95) 

 

uporabniki pogrešajo 
minula leta (9), skrb za 
družino, otroke (34), 
najbolj srečni, zadovoljni, 
ko so bili mladi (109), 
zadovoljni so, če so na 
toplem (112), če jim nič ne 
manjka (114), če so otroci v 
redu (115), če so zdravi 
(116) 

uporabniki se radi spomnijo 
na mlada leta (119, včasih 
so bili ljudje bolj 
zadovoljni, kot smo danes 
(120) 

 

Tematsko 

področje/int. 

Intervjuvanec 9 – pojmi 

(št. izjave) 

Intervjuvanec 10 – pojmi 

(št. izjave) 

Intervjuvanec 11 – pojmi 

(št. izjave) 

Intervjuvanec 12 – pojmi 

(št. izjave) 

Potrebe glede hrane v domu ne 
pogreša nič (9), potrebno se 
je prilagoditi (27), s 
financami shaja (43), pozna 
dogajanje v svetu (66), 
nihče ga v ničemer ne 
omejuje (68), v domu se 
lahko učiš novih stvari (70), 
radovednost te pelje naprej 
(71), pogreša delo okrog 
doma (80), na splošno je za 
stare vsega dovolj (84) 

težko delala za pokojnino 
(17), pogreša kuhanje (19), 
skrb za stare na splošno bi 
lahko bila boljša (39), bolj 
bi se bilo potrebno 
približati človeku (41), če 
bi se le dalo, bi rada ostala 
doma (43), v domu ima 
streho nad glavo (47), rada 
gre na pokopališče (60), 
hrane, pijače je dovolj v 
domu (62), ima občutek 
varnosti (63), potreba po 
več informacijah (64), 
ničesar je ni strah (65), kaj 
prebere (69) 

slabo za stare v Sloveniji 
(20), nižanje pokojnin (21), 
hrane, pijače dovolj (30), 
poskrbljeno v domu za 
zdravstvene storitve (31), 
prisoten občutek varnosti 
(32), posluša zmeraj 
poročila (33), svoboda 
znotraj hišnega reda (34), 
nima se smisla več kaj 
novega učit (35), 
neobremenjevanje otrok 
(42) 

skrb za stare v Sloveniji v 
redu (26), dobro, da so 
domovi (27), spremlja 
aktualno dogajanje (31), 
rada izve kaj novega (34), 
hrane je dovolj (42), v 
domu se počuti varno (44), 
deluje po lastni pameti, kar 
ni narobe (45) 

Potreba po 

temeljnem 

medčl. odnosu 

najbolj skrbi osebje doma 
(23), skrbijo zanj nečaki 
(24), želi si več obiskov 
(28), najpomembnejše je v 
sedanji situaciji osebje 
doma (31), osamljen si, če 
živiš sam (51) 

 

največ pomenijo obiski 
najbližjih (6), razume, 
koliko ji lahko najbližji 
obiščejo (21, 28), največ ji 
pomeni sin (24), njeni 
otroci (29), ne potrebuje 
več stikov (49), najbližji 
pridejo dovolj (50), ni 
osamljena (52) 

osamljenost vrže čez ramo 
(23) 

ne obremenjevati svojcev 
(11, 39), osamljena niti ni 
(29) 

Potreba po 

predajanju 

če je prilika, posreduje 
naprej svoje življenjske 

vsak ima svoje življenje 
(22), ne posreduje 
življenjskih izkušenj (61), 
naučena spoštovanja, 

sin nadaljuje njegovo obrt 
(26), težko življenje (27) 

kljub težkemu življenju 
zadovoljna (40), o 
življenjskih izkušnjah 
govori, če nanese priložnost 
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življ. izkušenj izkušnje (57) lepega obnašanja (71), 
nobeden ne posluša 
življenjskih izkušenj (73) 

(41) 

Smisel 

starosti 

velika razlika med 
starostnimi obdobji (72), ko 
si mlad zmoreš vse (73), ko 
si mlad imaš odprtih veliko 
možnosti (74), najbolj 
zadovoljen v mladosti (75), 
v starosti si želi zdravja 
(77), spoštovati osebje 
doma (78) 

veseli se stika z življenjem 
najbližjih (53), najbolj 
srečna v otroštvu (70), stari 
ljudje so onemogli (74), 
spomini (77)  

čim več gibati za čim boljše 
zdravje (37), realnost 
situacije (38), čakanje na 
zadnje dejanje življenja 
(39), čim več rekreacije 
(46) 

na življenje na splošno 
nima pripomb (48), ni 
imela lepega življenja, a je 
zadovoljna (49), življenje 
nekaj srednjega (51) 

Tematsko 

področje/int. 

Intervjuvanec 13 – pojmi 

(št. izjave) 

Intervjuvanec 14 – pojmi 

(št. izjave) 

Intervjuvanec 15 – pojmi 

(št. izjave) 

Intervjuvanec 16- pojmi 

(št. izjave) 

Potrebe ni zasebnosti v domu (14), 
pomemben stanovalcem 
občutek pripadnosti (19), 
vrednosti (20), stiska starih 
se čuti (38), denarna stiska 
je pogosta (40), omejevanje 
storitev zaradi finančnih 
sredstev (41), hrane je 
dovolj (77), potreba po 
ugledu (81), čutijo se varne 
(82), potreba po veljavi 
(83), omejitve zaradi 
zdravstvenega stanja (84), 
samostojnost odločanja 
stanovalcev (87), imajo 
svobodo (88), pritiski 
svojcev (89), omejevanje 
odločanja (95), spodbude 
osebja (96) 

intimnost se izgubi (2), 
večna želja biti doma (22), 
redki utišajo željo po živeti 
doma (23), vsi ljudje 
imamo strahove (77), strah 
pred nemočjo (78), pred 
odvisnostjo (79), osnovne 
potrebe so zadovoljene 
(92), spremljajo dnevne 
informacije (93), v domu 
manj svobodni (97), 
svoboda vezana na življenje 
v skupnosti (98), imajo 
možnost pridobivanja novih 
znanj (99) 

v domu je poskrbljeno za 
materialne dobrine (12), v 
domu je vse, ni pa dom 
(13), želja iti domov (14), 
pomembna je maša (68), 
hrane dovolj (69), dovolj 
obleke (71), občutek 
varnosti (73), ko sprejmejo 
realnost, jim je v domu lepo 
(74), spremljanje dogajanja 
v svetu (78), materialna 
preskrbljenost v domu 
(100) 

pomembno je, da imajo 
zadovoljene potrebe (12), 
prisluhniti in pogovarjati se 
s stanovalci (15), pritožbe 
nad pokojninami (50), 
hrane, pijače dovolj (69), 
potreba biti samostojen 
(70), biti mobilen, vitalen 
(72), potreba po 
avtonomnosti, 
samostojnosti (73), v domu 
se počutijo varne (79), v 
domu imajo vse, kar 
potrebujejo (78), ni veliko 
potreb po učenju, 
spoznavanju novega (83) 

 

Potreba po 

temeljnem 

medčl. odnosu 

osamljenost stanovalcev 
(33), želijo si več obiskov 
(34), malo komunikacije 
med samimi stanovalci 
(51), na prvem mestu so 
svojci (55), najbolj 
pomembni so otroci (56), 
navezanost na osebje doma 
(59), pogrešajo 
medčloveški stik (62, 69), 
70 % osamljenih (70) 

potreba po še več stikov 
(34), želja po več bližine 
(44), potreba po več 
pogovorov (45), v večini 
manj osamljeni kot prej 
doma (75), prostovoljci za 
tiste, ki nimajo svojcev (87) 

najpomembnejši so otroci 
(30), pomembno osebje za 
tiste, ki so sami (31), 
zadovoljena potreba po 
medčloveških odnosih pri 
tistih, ki imajo svojce (85) 

 

nekateri so osamljeni (23, 
59), neobremenjevanje 
svojcev (24), osebni odnosi 
z osebjem (52), nekateri 
želijo biti sami (60), 
prikrita osamljenost (61) 

Potreba po 

predajanju 

življ. izkušenj 

predajajo življenjske 
izkušnje (74), pogovor ob 
vsakdanjih opravilih (76) 

radi pripovedujejo (90), 
premalo poslušalcev (91) 

spomini na preteklost (66), 
obujanje spominov (89) 

predajanje življenjskih 
izkušenj v skupinah za 
samopomoč (64), spomini 
na preteklost (65) 

Smisel 

starosti 

pomen pogovora (68), 
spomini na mladost in 
srednja leta (101), najbolj 
srečni v srednjih letih 
(103), nekateri najbolj 
srečni v starosti (104), skrbi 
jih konec življenja (105), ne 
govorijo o smrti (106) 

pomembno, da so 
upoštevani (30), pomembno 
ostati osebnost (31), ne 
izgubiti se v množici (32), 
osamljenost spremljevalec 
starosti (74), koristni in 
vredni (100), imeti nek 
prostor (101), ne biti 
spregledan (102), biti slišan 
(103), občutek, da nekaj 
prispevaš (104) 

počutiti se varne v starosti 
(91), biti preskrbljen (92), 
varen (93), biti na toplem 
(94), imeti hrano (95), 
pripadnost (96) 

najbolj zadovoljni, ko so 
bili starši (86), »starost je 
lepa« je fraza (87), živeti po 
svojih željah (88), 
zagotovitev osnovnih 
potreb (89), biti samostojen 
(90), samostojno odločanje 
o samem sebi (91) 

Vir: lastni 

Pri intervjuvanih uporabnikih pomoči na domu so potrebe zadovoljene. Hrano dobijo preko 

pomoči na domu ali pa si jo skuhajo še sami, pomagajo tudi svojci. Vsi si želijo, da bi bili bolj 
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pokretni, gibljivi, saj je s tem povezana njihova odvisnost od drugih. Ne želijo biti v breme 

svojcem, glede finančnega stanja in s tem povezanimi možnostmi koriščenja različnih oblik 

plačljivih pomoči, potarna eden od intervjuvancev, hrana se mu draga, ima še veliko drugih 

stroškov, zato si nič ne privošči. Dva intervjuvanca, ki omenjata pomoč svojcev, o finančni 

plati storitve pomoč na domu ne spregovorita, iz česar sklepamo, da plačilo storitve ne 

predstavlja večjih težav. Trenutno  dogajanje, aktualne dogodke spremljajo vsi intervjuvanci, 

z izjemo dementnega uporabnika, ki ne mara ne radia ne televizije, nobenega hrupa. Redno 

spremljajo dnevna poročila, časopisje. Najstarejša intervjuvanka pa spremlja različne teme, 

veliko bere o vzgoji. Občutek svobode in varnosti imajo različen. Ena intervjuvanka se ne želi 

vključevati v aktivnosti zaradi zdravja. Ena od intervjuvank kljub visoki starosti ni izgubila 

želje po znanju, novih spoznanjih. 

Potreba po temeljnem ali osebnem medčloveškem odnosu je pri uporabnikih pomoči na domu 

slabo zadovoljena. Dva od štirih intervjuvancev živita sama, eden v isti hiši s hčerko, v enem 

primeru gre za dementno osebo. Intervjuvanci ne povedo neposredno da pogrešajo osebo, ki 

bi jim bila blizu, jih razumela. Intervjuvanka stara blizu 100 let nikakor ne razume, kam se je 

v sedanjem času izgubil čut za sočloveka, po njenem mnenju je čutenje za drugega najlepši 

občutek, brez tega ni več človeštva, današnji mladi so izraziti individualisti. »Po mojem 

mišljenju, če si izgubil tisti čut za človeka, nimaš nič več … A vam ni lepši občutek, če imate, 

če čutite za nekoga« pravi intervjuvanka štiri. 

Potreba po predajanju življenjskih izkušenj in spoznanj mladi in srednji generaciji je pri 

intervjuvancih prav tako slabo zadovoljena. Med izvajanjem intervjujev, smo se počutili kot 

poslušalci njihovih življenjskih izpovedi. Pri tistih, ki nimajo svojih otrok, je ta potreba še 

toliko bolj nezadovoljena. Eden od intervjuvancev izrazito govori, kako mladi danes nočejo 

slišati o življenju v preteklosti, ne cenijo izkušenj starejših, ljudje v sedanjem času se ne znajo 

veseliti ničesar, vse je ena sama grabežljivost, namesto da bi ljudje poslušali med seboj, si 

pomagali, se učili eden od drugega. Velikokrat so poslušalci oskrbovalci v okviru službe 

pomoč na domu: »Več ali manj razen s temi, ki pridejo k meni iz Centra za pomoč na domu, 

koga drugega pa nimam, da bi z njim lahko kaj delil (intervju 1)«.  

Eksistencialna potreba, da človek doživlja svojo starost kot enako smiselno in vredno obdobje 

življenja, kakor sta bili mladost in srednja leta pri intervjuvancih ni posebej izražena. Vsi se 

radi spominjajo preteklih let, najlepše jim je bilo, ko so bili mladi in v srednjih letih. Zavedajo 

se minljivosti življenja, želijo si mirnega življenja, zdravja, da jih nihče ne bi vznemirjal. 

Eden od intervjuvancev meni, da je starost stanje vegetiranja in čakanja, ko nisi več nikomur 

potreben in je zato življenje brezsmiselno, je životarjenje. Smisel življenja je, da si nekomu 
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potreben. Če ne moreš več nikamor iti, ni več življenja, ko si star, nimaš več veliko za 

povedati, ko si star se ti ne dogaja več veliko. Intervjuvanka štiri pravi: »Zdaj pa, ko ne greš 

nikamor in ni, ni več življenja…Pa tudi tole, nimaš več kaj povedat, prvič zato, ker si star, 

drugič zato … ker se nič ne dogaja, ker niste skupaj, da bi lahko … je čisto nekaj drugega … 

Zato ker jaz se tega zavedam, da je brezsmiselno življenje, če nisi več nobenemu potreben, če 

ne moreš sam za sebe skrbet. Kaj češ potem. To je, to je kar tako životarjenje. To ni nič … 

Življenje mora imeti en smisel in morda sem jaz tudi tak tip. Moraš biti nekomu potreben … 

Jaz pa nisem nobenemu več potrebna … kar vegetiraš in čakaš«. 

Glede zadovoljevanja potreb uporabnikov pomoči na domu smo od vseh štirih intervjuvanih 

strokovnih delavcev dobili podobne odgovore. Pri uporabnikih pomoči na domu je najbolj 

izrazita potreba po pomoči drugega, po zunanji pomoči, po podpori zaradi nezmožnosti v 

celoti poskrbeti zase. Materialne potrebe imajo v glavnem zadovoljene, čeprav se vedno bolj 

srečujejo s finančnimi težavami. Sedanja stara populacija ima nizke pokojnine, ki se zaradi 

trenutne zaostrene gospodarske krize še nižajo. Poleg potrebe po pomoči svojcev, se s 

finančnega vidika čutijo v breme potomcem in imajo po besedah enega od intervjuvancev 

občutek, da se vse vrti okrog njih. Vse kar potrebujejo je zavetje doma, torej želja da čim dlje 

ostanejo doma, želijo si mirnega življenja brez velikih pretresov in sprememb. Intervjuvanka 

šest meni: »V glavnem varnost rabijo … Rabijo tudi umirjenost … Strašno radi govorijo, se 

kaj pohecajo in podobno«. 

Izrazita je potreba po druženju, pogovoru, pozornosti: »Zato rabijo pogovore.. Da bi bili bolj 

zadovoljni, ne vem. Mislim, da največ, kar ti ljudje rabijo, je pozornost, pogovor. To bolj kot 

vse ostalo..(intervju 6).. Poleg razno raznih osnovnih stvari ... nege ... pogovor (intervju 8)«. 

Osnovne potrebe po hrani, pijači so zadovoljene. Nekateri uporabniki si še skuhajo sami, 

nekaterim hrano priskrbijo svojci, nekje oskrbovalci s pomoči na domu dokončajo obroke, 

nekje se hrana pripelje na dom v okviru pomoči na domu. Pomemben vidik dostave hrane oz. 

toplih obrokov je povezanost s potrebo po varnosti. Prinos kosila predstavlja neke vrste 

varnost. Uporabniki se počutijo varne, ker vedo, da pridejo oskrbovalci in bodo prinesli 

kosilo. K osnovnim potrebam spada tudi potreba po gibanju. Zadovoljevanje te potrebe je 

omejeno zaradi same starosti. Ljudje so onemogli, težko se gibljejo, prisotne so razne 

starostne tegobe, starostne bolezni. Intervjuvanci ocenjujejo, da se uporabniki pomoči na 

domu v glavnem počutijo kar varne, pri tistih, ki živijo sami in nimajo svojcev se pojavlja 

strah – strah, kako se bo odvijalo njihovo življenje, bojijo se bolečin, bolezni. Zavedajo se, da 

se počasi poslavljajo od življenja in so na to pripravljajo, ne želijo pa o tem govoriti. Na 

vprašanje ali so uporabniki svobodni v smislu, da lahko počnejo kar želijo, intervjuvani 
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strokovni delavci odgovarjajo, da uporabniki to svobodo imajo, je pa ta svoboda spet omejena 

zaradi zdravstvenih omejitev. Slabo zdravstveno stanje je ovira, ko želijo kam iti, pri 

opravljanju aktivnosti, ki jih radi počnejo. Sicer pa uporabniki radi berejo, radi so na tekočem 

z aktualnim dogajanjem in ga spremljajo preko časopisov in televizije. Nekatere uporabnike 

pa tudi nič ne zanima. Predvidevamo, da je to povezano z njihovim preteklim življenjem. 

Tisti, ki je bil celo življenje aktiven, je spremljal dogajanje, bo takšen tudi v starosti. Večina 

bi se jih še vedno rada česa novega naučila. Več zanimanja za nova učenja je v mestu, kjer je 

tudi na voljo več aktivnosti. 

Socialne oskrbovalke ugotavljajo, da potreba po osebnem medčloveškem odnosu, pri 

uporabnikih pomoči na domu ni zadovoljena. Ti ljudje so osamljeni, večino časa so sami, po 

mnenju dveh intervjuvancev je osamljenost pogostejša v mestu. Uporabnikom manjka 

pogovor, manjka jim tista pomembna oseba, ki bi jo lahko čutili za svojo in bi imeli z njo stik 

vsakdan. »To jim manjka, da … nimajo se s kom pogovarjati in to jim manjka … « pove 

intervjuvanka šest. To osebo vidijo predvsem v svojih otrocih. Otroci so jim najpomembnejši, 

potrebujejo njihovo bližino, hrepenijo po njih, želijo jih večkrat videti, jih imeti ob sebi. Če je 

zakonec še živ je ta pomembna oseba zakonec, takoj za njo pa otroci. Naslednji po 

pomembnosti  so socialni oskrbovalci. Mnogokrat so edini, ki pridejo v hišo, predvsem med 

tednom. Pri tistih, kjer je ta potreba izrazito nezadovoljena, oskrbovalci opažajo 

nekomunikativnost in neke vrste izgubljenost. Uporabniki potrebujejo najintimnejše odnose 

za dušo, v srcu in po mišljenju so še vedno mladi. Nekateri so sicer tudi radi sami ali pa ne 

pokažejo, da pogrešajo ljudi okrog sebe. 

Socialne oskrbovalke še povedo, da uporabniki zelo radi govorijo o preteklosti, delijo 

spomine tako lepe kot grde. Intervjuvanci povedo, da imajo stari ljudje ogromno znanja, 

življenjskih izkušenj in modrosti. Spominjajo se vojne in povojnih časov in ugotavljajo, da so 

sedanji časi čisto drugačni. Čeprav so oni živeli v pomanjkanju, menijo da jim je bilo takrat 

lepše kot je sedanji mladi in srednji generaciji, zaradi tega jih skrbi za njihove otroke. Sami 

zase menijo, da so na koncu življenja in se jih kaj posebno slabega ne more več zgoditi, skrbi 

pa jih za njihove otroke. Uporabnikom manjka poslušalcev, nihče jih ne posluša, zato se ne 

čutijo, da je pomembno, kar imajo za povedati. Velikokrat so oskrbovalci tisti, ki največ 

poslušajo, pravi intervjuvanka sedem: »Radi delijo te spomine, grde in lepe. Tudi te vojne … 

Mi smo tisti poslušalci, oni pa govorijo«. Ker se pomoč izvaja na domu, pride pomoč k 

uporabnikom v domače okolje, zaradi česar se ljudje lažje odprejo, zaupajo, povedo osebne 

stvari. 
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Smisel starosti socialne oskrbovalke primerjajo z mladostjo in srednjimi leti z vidika 

uporabnikov. Večina uporabnikov je bila bolj zadovoljnih v mladosti in srednjih letih, zato se 

radi vračajo v preteklost. Menijo, da so bili pretekli časi lepši. Ko so bili mladi, so bili pri 

močeh in so uživali. Nekateri pogrešajo mladost in srednja leta. Nekateri pa so zadovoljni tudi 

zdaj. Zdaj so jim glavna skrb otroci, važno je da so preskrbljeni in  jih čaka lepa prihodnost. 

Uporabniki pomoči na domu si na stara leta želijo mirnega življenja, zase se ne bojijo. 

Zadovoljni so, če so na toplem, če imajo hrano, če jim nič ne manjka, če so njihovi otroci v 

redu in če so zdravi. Intervjuvanka sedem meni: »Da je na toplem … da ima hrano … da mu 

pač nič ne manjka … da ima otroke, ki vidi, da so v redu … da so zdravi …«. Zavedajo se 

svoje minljivosti. 

Potrebe starih ljudi, ki živijo v domovih za starejše, upoštevajoč zadovoljevanje vseh potreb 

človeka v šestih razsežnostih človekovega življenja in delovanja, so na splošno zadovoljene. 

Starim ljudem v domu nudi varnost predvsem streha nad glavo, počutijo se svobodne, nihče 

jih pri ničemer ne omejuje, imajo možnost spremljanja aktualnega dogajanja preko sredstev 

javnega obveščanja, nekateri veliko in radi berejo, drugi se vključujejo v razne prostočasne 

aktivnosti, ki so organizirane v domu, v skupine za samopomoč. Potreba po hrani in pijači je 

zadovoljena. Trenutna zaostrena gospodarska situacija, ki smo ji priča tudi v Sloveniji, in z 

njo povezano nižanje pokojnin pričakovano v občutijo tudi stari ljudje. Intervjuvanci so tako 

zaskrbljeni za prihodnost. Menijo, da prihodnost ni svetla za generacije, ki prihajajo za njimi. 

V starosti so nekatere potrebe še posebej pomembne oz. izrazite. Za potrebo po temeljnem 

medčloveškem odnosu intervjuvani stari ljudje navajajo, da jo imajo zadovoljeno. Pri enem 

intervjuvancu je to čutiti, saj veliko govori o sinu in njegovi družini, svojci ga velikokrat 

obiščejo, temu intervjuvancu stiki z najbližjimi največ pomenijo. Intervjuvancu, ki nima 

otrok, so najbolj pomembni nečaki in osebje doma. Osebje doma je za tega intervjuvanca zelo 

pomembno, v tem primeru bi verjetno težko govorili o temeljnem medčloveškem odnosu, saj 

gre za razmerje osebje – stanovalec. Intervjuvanec enajst, ki otroke ima in ga tudi obiskujejo 

pravi, da osamljenost »vrže čez ramo in gre baraka naprej«. Trenutke osamljenosti zaznava, 

vendar mu to ne predstavlja hude obremenitve, saj se zaposli z drugimi aktivnostmi, predvsem 

gibanjem. Eden od intervjuvancev pravi, da niti ni osamljen. Iz celotnega razgovora je 

razvidno, da se je ta intervjuvanec sprijaznil s situacijo. Moral je v dom zaradi družinskih 

razprtij, že po naravi se raje drži zase in osamljenost sprejema kot del starosti. 

Potreba po predajanju življenjskih izkušenj je pri intervjuvanih starih ljudeh slabo 

zadovoljena, to lahko razberemo iz povedanega. Povezana je s tem, da ti ljudje živijo v domu 

za starejše, v glavnem imajo s svojci in drugimi veliko stikov, a svojih spoznanj, naukov ne 
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uspejo povedati, posredovati naprej. Že nam, ki so nas srečali prvič, so povedali kaj iz 

mladosti, srednjih let. Eden od intervjuvancev je potarnal, da ga nihče ne posluša: »Ja komu 

(lahko to povem), saj zdaj nas nobeden posluša …«. Dva intervjuvanca sta povedala, da 

povesta kaj o svojih izkušnjah, ko nanese priložnost.  

S potrebo iz prejšnjega odstavka je povezana tudi potreba po doživljanju starosti kot enako 

smiselnega in vrednega obdobja življenja kot sta bili mladost in srednja leta. Za vse 

intervjuvance je bilo najlepše obdobje življenja mladost ali srednja leta, smisel starosti pa 

vidijo v ohranjanju dobrih fizičnih sposobnosti, sprejemanju situacije, dobrih odnosih s 

tistimi, ki skrbijo zanje. Eden od intervjuvancev vidi starost kot stanje onemoglosti. 

O potrebah starih ljudi so spregovorili tudi zaposleni v domovih za starejše. Ena od 

intervjuvanih strokovnih delavk je povedala, da so stanovalci domov za starejše kot vsi drugi 

ljudje, torej imajo določene potrebe. Osnovne potrebe stanovalcev domov za starejše po hrani, 

pijači, obleki so zadovoljene. Intervjuvani strokovni delavci menijo, da je potreba po varnosti 

pri stanovalcih zadovoljena bolje kot prej, ko so bili še doma. Intervjuvanka šestnajst pove: 

»Mislim, da jim je ta občutek doma manjkal … Ta občutek, da nisi več varen, da se ti lahko 

doma kaj zgodi, da ne bo nobenega ob tebi, se tukaj izgubi, ker je vedno nekdo … ta občutek 

varnosti se v domu okrepi …«. Glede zadovoljevanja potrebe po svobodi, se ta potreba z 

življenjem v domu nekoliko omeji, saj gre za življenje v instituciji, kjer veljajo določena 

pravila, poleg tega so stanovalci velikokrat omejeni zaradi svojega zdravstvenega stanja.  Za 

stanovalce v domu je pomembno, da se čutijo pripadne domu, v katerem živijo, pomembno je, 

da se počutijo vredni. Stanovalci imajo določene strahove, predvsem pred nemočjo in 

odvisnostjo, zato se nekateri stanovalci toliko bolj angažirajo v fizioterapiji, da bi čim dlje 

drugih samostojni in neodvisni. Stanovalci imajo v domu možnost, da se naučijo kaj novega, 

ustvarjajo v raznih krožkih, interesnih skupinah. Vsi intervjuvanci so izpostavili, da se pri 

stanovalcih pojavljajo finančne težave. Pokojnine so nizke, zaradi trenutne gospodarske krize 

se te še nižajo. Intervjuvani strokovni delavci se strinjajo, da je v domu zelo dobro 

poskrbljeno za materialne potrebe, pozablja pa se oz. manj pozornosti se posveča socialnim 

potrebam stanovalcev. »Z materialne strani je tukaj veliko veliko boljše kakor doma,« pravi 

intervjuvanka petnajst. 

V starosti je potreba po osebnem medčloveškem odnosu še toliko bolj pomembna kot v 

drugih obdobjih življenja. Star človek potrebuje vsaj eno osebo, ki mu je blizu, ki ji lahko 

zaupa, ji potarna o svojih tegobah. Pri stanovalcih domov za starejše strokovni delavci 

opažajo, da si želijo več  bolj tesnih medosebnih stikov s svojimi najbližjimi. Svojci so na 

prvem mestu, kmalu za njimi pa osebje doma, sploh pri tistih, ki svojcev nimajo. 
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Intervjuvanka trinajst opaža: »mislim, da so na prvem mestu svojci … Tisti, ki nimajo nikogar, 

so pa v skrbeh tudi za nas … Se navežejo, ker smo mi edini,  s katerimi imajo stike«.  Za 

druženje s tistimi stanovalci, ki nimajo veliko obiskov in imajo slabo zadovoljeno potrebo po 

medčloveškem odnosu navadno poskrbijo prostovoljci. Ena od intervjuvank ocenjuje, da je  

70 % stanujočih v domu osamljenih, druga da so ljudje v domu manj osamljeni kot doma, 

tretja da je potreba po medčloveških odnosih zadovoljena pri tistih, ki imajo svojce, četrta od 

intervjuvanih opaža veliko prikrite osamljenosti. Različnost odgovorov kaže na to, da je ta 

potreba, ki je za stare ljudi ena najpomembnejših, v večini primerov spregledana, neznana. 

Dva intervjuvanca še povesta, da  si nekateri stanovalci želijo samote. 

Potreba po predajanju življenjskih izkušenj in spoznanj mladi in srednji generaciji pri 

stanovalcih domov za starejše ni dobro zadovoljena. Stari ljudje radi govorijo o preteklosti, 

radi pripovedujejo, obujajo spomine, nimajo pa poslušalcev. V domu je priložnost za 

zadovoljevanje te potrebe z osebjem pri vsakdanjih opravilih, na delovni terapiji in v skupinah 

za samopomoč. 

Ljudje lahko ugotavljamo smisel nekega dogodka, njegovega pomena in življenja nasploh, če 

ga lahko primerjamo z nečim drugim, tako je tudi z dojemanjem smisla starosti. Stari ljudje 

lahko osmislijo svojo starost v primerjavi z mladostjo in srednjimi leti. Po mnenju 

intervjuvancev so bili sedanji stanovalci najbolj srečni, zadovoljni v srednjih letih oz. ko so 

bili starši. Nekateri  so zadovoljni tudi zdaj. Po mnenju večine intervjuvanih strokovnih 

delavcev je smisel starosti stanovalcev v tem, da so upoštevani, pomembno je, da ostajajo 

osebnosti, da se ne izgubijo v množici. Pomembno jim je, da se počutijo varne, preskrbljene, 

da so na toplem, niso lačni ter da nekomu, nekam pripadajo. Če je le možno, si želijo živeti po 

svojih željah, da so lahko čim dlje samostojni in samostojno odločajo o svojem življenju. Le 

eden od intervjuvanih spregovori o tem, da ga skrbi konec življenja, vendar o smrti ne želi 

govoriti. Eden od intervjuvancev meni, da je besedna zveza, »starost je lepa« le fraza. 

 

4.2.4 RV 4 - Kako doživljajo pomoč na domu in domove za starejše uporabniki in 

strokovni delavci. Katere storitve lahko v prihodnje pri nas razvijamo in na 

kakšen način bodo le-te uspešneje zadovoljile potrebe vključenih – uporabnikov 

in izvajalcev (strokovnih delavcev). 

V okviru četrtega raziskovalnega vprašanja izdelamo  primerjavo proučevanih dveh storitev 

skozi  izjave sogovornikov po predhodnih raziskovalnih vprašanjih in na tej osnovi v sklepnih 

ugotovitvah nakažemo priporočila za razvoj storitev za stare pri nas.  
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Tabela 15: Interpretacija 

RV  

A Dejavniki uravnoteženega in zadovoljnega staranja (RV1) 

B Razlogi za vključitev v eno ali drugo storitev in zadovoljstvo s storitvijo 

(RV2) 

C Zadovoljevanje potreb v starosti s poudarkom na treh najpomembnejših 

potrebah (potreba po medosebnem odnosu, po predajanju življenjskih 

izkušenj, po doživljanju smisla starosti) (RV3) 

D Primerjava pomoči na domu in domov za starejše skozi oči uporabnikov in 

strokovnih delavcev 

Vir: lastni 

• A: Dejavniki uravnoteženega in zadovoljnega staranja 

Janež (2004) meni, da je kakovost bivanja starostnikov odvisna od različnih dejavnikov, 

predvsem pa od zdravstvenega stanja posameznika in njegovih osebnostnih lastnosti. Stari 

ljudje, ki so dokaj dobrega zdravja, pozitivno naravnani in niso osamljeni, imajo višjo 

kakovost življenja bodisi v instituciji bodisi v domačem okolju. 

Iz opravljenih razgovorov z uporabniki pomoči na domu ugotavljamo, da ti svojo situacijo 

vidijo realno, zavedajo se možnosti, ki jim jo storitev omogoča, s to obliko pomoči lahko 

ostajajo doma. Želijo si, da bi bili čim bolj zdravi, saj jim to pomeni neodvisnost. Lahko 

rečemo, da ima storitev pomoč na domu pomembno mesto v življenjih ljudi, ki jo koristijo 

bodisi z vidika, da se v njenem okviru nudi pomoč uporabnikom pri vsakodnevnih temeljnih 

opravilih bodisi da gre za ohranjanje in negovanje socialnih stikov. Storitev se prilagaja 

posamezniku. Socialne mreže se pri uporabnikih manjšajo, stikov imajo vedno manj. V 

nekaterih primerih stari ljudje nimajo svojcev, zato je pomoč na domu še toliko bolj 

dobrodošla. Medsosedskih stikov je malo, na vasi še vedno več kot v mestih. Prostočasnih 

aktivnosti se ne udeležujejo veliko. 

Socialni oskrbovalci, ki izvajajo pomoč na domu povedo, da je starost povezana s starostnimi 

boleznimi, nezmožnostjo in odvisnostjo od tuje pomoči, zmanjšanimi zmogljivostmi, 
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zmanjšanimi možnostmi gibanja. Stari ljudje so težje prilagodljivi, čeprav se pričakuje, da 

bodo generacije ki prihajajo, še veliko bolj zahtevne. Uporabniki pogrešajo druženje in 

pogovor, imajo finančne težave. Veliko so sami, svojo situacijo sprejemajo zelo realno. 

Socialni oskrbovalci opažajo zlorabe starih ljudi, veliko govorijo in opozarjajo na demenco, ki 

je v porastu, predvsem pa je zaskrbljujoče dejstvo, da je premalo zgodnjega odkrivanja te 

bolezni. Glede zdravja opažajo, da je to pri večini ljudi vedno boljše, posledica je daljšanje 

življenjske dobe. Uporabniki so različni in živijo različna življenja, so skromni, imajo realna 

pričakovanja, želijo si mirnega življenja in se zavedajo svoje minljivosti. Veliko, vedno več se 

pomoči na domu poslužujejo svojci dementnih oseb, da si odpočijejo in imajo nekaj časa zase. 

Med uporabniki in oskrbovalci se stkejo pristni in tesni odnosi, saj oskrbovalec vstopa v 

intimo posameznikovega doma. Z vidika druženja in socialnih mrež je v veliko primerih 

pomoč na domu edina vez z drugim človekom. Na vasi je še vedno več druženja, socialna 

omrežja so širša, ljudje se med seboj poznajo in si pomagajo. Jedro socialnih mrež 

predstavljajo otroci uporabnikov, kmalu za njimi in drugimi najbližjimi sorodniki imajo 

pomembno mesto socialni oskrbovalci. Prosti čas uporabniki v mestu ali na podeželju 

preživljajo različno. V mestih je več udeleževanja različnih aktivnosti, saj je v mestu na voljo 

več aktivnosti. Na podeželju je manj organiziranih dejavnosti, poleg tega so razdalje med 

središčem in zaselki toliko večje, zato je potreben prevoz.  

Večina starih, ki se preseli v dom za starejše, se prilagodi  življenju v domu dokaj hitro, že v 

nekje treh mesecih bivanja v domu, se poveča število tistih, ki so v domu zadovoljni, čeprav 

so prišli v dom s strahom in odporom. Lažje je tistim, ki so po naravi bolj optimistični in 

znajo hitro navezati stike. Lažji je prehod v dom za stare tudi za tiste, ki so zdravi in na 

splošno bolj zadovoljni s svojim življenjem. Težavnost prehoda v dom za stare je odvisna tudi 

od doma samega, v katerega se star človek seli. Bolj kot ta odgovarja potrebam starega 

človeka, bolje se bo človek v njem počutili (Požarnik, 1981). Kako so ljudje zadovoljni v 

domu je odvisno od klime v domu – ali se ljudje počutijo svobodne, sproščene ali so pod 

pritiskom tistih, ki zanje skrbijo, ali imajo slednji posluh zanje (Pečjak, 2007). 

V domu gre za življenje v instituciji, ki zahteva kompromise. Posameznik je v domu za stare 

del velike organizacije, v kateri prevladujejo potrebe skupine in organizacije pred 

posameznikovimi (Mali, 2006).  

Intervjuvani stanovalci domov za starejše povedo, da se imajo v domu dobro. Zavedajo se 

pomena zdravja, zato ohranjanju in krepitvi zdravja namenjajo veliko pozornosti, kolikor jim 

to njihovo zdravstveno stanje dopušča. S situacijo so sprijaznjeni, zaradi okoliščin v vsaki od 

življenjskih situacij intervjuvanega posameznika ni bilo druge možnosti kot odhod v dom. 
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Menijo, da je v domu dobro poskrbljeno zanje, osebje domov se trudi za njihovo dobro 

počutje in stanovalci so jim za skrb hvaležni. Stanovalci veliko berejo, hodijo na sprehode, 

telovadijo, se udeležujejo aktivnosti v domu. Menijo, da imajo dovolj stikov s svojci, z 

najbližjimi. 

Strokovno osebje v domovih za starejše lahko razdelimo na zdravstveno osebje, ki v domovih 

močno presega število osebja, ki pokriva socialno delo. Strokovno osebje meni, da je življenje 

v domovih za starejše odvisno od samega življenja, dogajanja v posameznem domu. Odhod v 

dom za stare je eden najbolj stresnih dogodkov v življenju posameznika, zadovoljstvo z 

življenjem v domu je povezano s hrepenenjem po samostojnosti. Življenje v domovih za 

starejše je dobro, je pa vse povezano s ceno storitev. Prizadevanja, da bi bili domovi za 

starejše približek domačemu okolju niso dovolj, ker  to še vedno niso, so institucije, ki 

delujejo na podlagi pravili, imajo svoj red z zaposlenimi na eni ter stanovalci na drugi strani. 

Zelo pomembno je, da star človek ob odhodu  dom  ta dogodek osmisli in v njem najde 

priložnost za novo, drugačno življenje. Pomembno je, da se ohranjajo vezi s svojci, saj imajo 

stanovalci najraje obiske svojih najbližjih. Teh obiskov je vedno več, nekateri ljudje imajo 

celo več stikov s svojimi otroki kot pred odhodom v dom, npr. tisti, ki so se v dom priselili iz 

oddaljenih krajev v mesto, kamor so se priselili tudi njihovi otroci. Pri tistih, ki nimajo 

svojcev, se poskuša to nadomestiti z obiski prostovoljcev. Ne glede na obsežnost obiskov in 

prisotnost ali odsotnost svojcev si stanovalci želijo več stikov, druženja in pogovora. Socialne 

mreže se z leti manjšajo, vedno manj je stikov s prijatelji in sosedi. Socialna služba tega ne 

more nadomestiti, saj ima preveč dela birokratskimi zadevami. Pomembno mesto pri delu s 

starimi v domovih za starejše ima lahko tudi socialni pedagog (Anzeljc, 2012). Zdravstvena 

služba se ne počuti dovolj usposobljena za pokrivanje socialnega dela s starimi v domu. V 

domovih je še vedno velik poudarek na zdravstveni oskrbi. Strokovne službe v domovih za 

starejše menijo, da sedanja družba ni naklonjena starim ljudem.  

V domovih lahko stari ljudje prosti čas preživljajo na različne načine: v raznih krožkih, v 

skupinah za samopomoč, lahko gredo na sprehode v okolici doma, z branjem časopisov. 

Stanovalci potrebujejo spodbudo in motivacijo za vključevanje v te aktivnosti. 

 

• B: Razlogi za vključitev v eno ali drugo storitev in zadovoljstvo s storitvijo 

Razlogi, da so se intervjuvani uporabniki pomoči na domu odločili za to storitev, so predvsem 

v njihovem zdravstvenem stanju, ki jim ne omogoča več, da bi v celoti poskrbeli zase. V 

veliko primerih predstavlja pomoč na domu obliko pomoči, ki se je uporabniki poslužujejo  

po raznih poškodbah, padcih. Pomoč na domu je oblika ohranjanja socialnih stikov, vedno 
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več pa se to pomoč koristijo svojci dementnih oseb. Uporabniki so s storitvijo zadovoljni, 

želeli bi si ves čas istega oskrbovalca, vendar razumejo, da to zaradi organizacije službe ni 

mogoče.  

Podobne razloge za vključitev v pomoč na domu navajajo tudi socialni oskrbovalci. Pomoč 

navadno poiščejo svojci, pri tem se upoštevajo tudi finančne zmožnosti uporabnika oz. 

njegove družine. Uporabniki so v glavnem s storitvijo zadovoljni. Oskrbovalci so pri ljudeh 

lepo sprejeti, uporabniki jih imajo radi, se nanje tesno navežejo in jih imajo za zaupnike. 

Pristop oskrbovalcev do uporabnikov je strokoven in profesionalen ter človeški, razumevajoč 

in prijazen.  

Za odhod v dom za starejše se ljudje odločijo zaradi nezmožnosti, da bi skrbeli sami zase, 

nočejo biti breme svojcem, zaradi osamljenosti, zdravstvenega stanja, spoznanja, da sami ne 

zmorejo več skrbeti zase pa tudi njihovi svojci ne zanje. Večina stanovalcev pride v dom za 

starejše od doma, Bračič (2009) ugotavlja, da je takšnih prihodov v dom več kot tri četrtine. V 

treh od štirih izvedenih intervjujev v okviru tega magistrskega dela, so trije intervjuvanci 

prišli v dom iz domačega okolja. Podobne vzroke za odhod v dom za starejše – bolehnost, 

nezmožnost, da skrbijo sami zase, osamljenost, demenca, nesoglasja v družini, slabe 

stanovanjske razmere, pri moških želja po gospodinjski pomoči, je ugotavljal že Požarnik 

(1981). 

Strokovno osebje domov za starejše vidi razloge za odhod v dom v nemoči, da bi starostniki 

sami skrbeli zase, nočejo biti v breme drugim, v zdravstvenem stanju, spoznanju, da sami ne 

zmorejo več ostati doma, osamljenosti, nezmožnosti svojcev, da bi poskrbeli zanje.  

Zadovoljstvo s storitvijo se prevečkrat veže na kakovost storitve, ki je pogosto enačena s 

strokovnostjo storitve (Imperl, 2012). Stanovalci so s storitvijo zadovoljni. Podobno ugotavlja 

tudi Majdič (2006). Zadovoljni so z osebjem, hrano, na dosegu roke je pomoč, počutijo se 

varni. Stanovalci so osebju hvaležni, saj si prizadeva, da bi izgubljeno domače okolje čim bolj 

nadomestili z raznimi zaposlitvenimi dejavnostmi, skupinskimi oblikami druženja, prilagajajo 

se željam, interesom in potrebam stanovalcev. Pritožb je malo, včasih bi stanovalci urejanje 

življenja v domu vzeli v svoje roke. Raven zadovoljstva z življenjem v domu je v veliki meri 

odvisna od razloga, zakaj je oseba prišla v dom za starejše. V kolikor je to samostojna 

premišljena odločitev, jo star človek tudi dosti lažje sprejme. Nov način življenja je težje 

sprejeti tistim, ki pridejo v dom za stare neposredno iz bolnišnice. V nekaterih primerih 

pridejo v dom zakonski pari kot oblika podpore med zakoncema.  
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Kako so ljudje zadovoljni v domu je odvisno od klime v domu – ali se ljudje počutijo 

svobodne, sproščene, ali so pod pritiskom tistih, ki zanje skrbijo, ali imajo slednji posluh 

zanje (Pečjak, 2007). 

 

• C: Zadovoljevanje potreb v starosti s poudarkom na treh najpomembnejših 

potrebah (potreba po medosebnem odnosu, po predajanju življenjskih izkušenj, 

po doživljanju smisla starosti) 

Po besedah uporabnikov pomoči  na domu so njihove potrebe zadovoljene. Za hrano je 

poskrbljeno, želijo si biti bolj pokretni, gibljivi, saj je s tem povezana njihova ne/odvisnost od  

drugih. Ne želijo biti v breme svojcem, omenjajo finančne težave oz. ovire v zvezi s 

plačevanjem storitve. Kjer so prisotni svojci, finančni vidik ne predstavlja večjih težav, to 

lahko razberemo iz razgovorov. Uporabniki radi berejo, spremljajo aktualno dogajanje. 

Občutek svobode je zadovoljen, potreba  po varnosti pa različno. 

Potreba po temeljnem ali osebnem medčloveškem odnosu je pri uporabnikih pomoči na domu 

slabo zadovoljena. V glavnem so sami čeprav živijo pri svojcih. V kolikor sami ne morejo od 

doma, to osamljenost toliko bolj občutijo. 

Prav tako sta slabo zadovoljeni drugi dve potrebi, ki v starosti sodijo med najpomembnejše 

tri. Malo je ljudi, ki so pripravljeni sprejemati življenjske izkušnje in spoznanja starih ljudi, 

pri današnjih mladih je čutiti, da ne vidijo, upoštevajo, spoštujejo znanja starih ljudi. Mladi 

menijo, da jim stari ljudje nimajo več nič koristnega za povedati. V primerjavi s preteklim 

življenjem se intervjuvanci najraje vračajo v mladost in srednja leta. V enem primeru je 

starost doživeta kot obdobje brez smisla, ker te nihče ne potrebuje več.  

Po besedah strokovnega osebja je pri uporabnikih pomoči na domu najbolj izrazita potreba po 

pomoči drugega, po tuji pomoči, po podpori zaradi nezmožnosti poskrbeti zase. Materialne 

potrebe imajo uporabniki pomoči na domu v glavnem zadovoljene, vedno več starih ljudi se 

srečuje s finančnimi težavami. Najbolj potrebujejo zavetje doma, mirno življenje brez 

pretresov in velikih sprememb. Izrazita je še potreba po druženju, pogovoru, pozornosti. 

Potreba po hrani in  pijači je zadovoljena. Potreba po gibanju je omejena zaradi spremljajočih 

pojavov starosti, bolezni, poškodb. Topel obrok je način zagotavljanja varnosti uporabnikov, 

stari, ki živijo sami, se počutijo manj varne. Oskrbovalci omenjajo strah uporabnikov pred 

negotovostjo odvijanja njihovega življenja. O smrti uporabniki ne želijo govoriti. Uporabniki 

pomoči na domu imajo možnost svobodnih izbir. Radi berejo in spremljajo aktualno 

dogajanje. Več zanimanja za nova znanja, spretnosti je v mestu, kjer je na voljo več 

dejavnosti. Potreba po temeljnem ali osebnem medčloveškem odnosu po mnenju strokovnih 
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delavcev pri uporabnikih pomoči na domu ni zadovoljena. Uporabniki so večino časa sami, 

osamljenost je  večja v mestu. Manjka tista oseba, s katero bi moral imeti posameznik stik 

vsak dan,  ki bi jo imel za svojo. To osebo vidijo uporabniki v svojih otrocih. Otroci so zanje 

najpomembnejši, stari ljudje hrepenijo po njih, želijo jih večkrat videti, jih imeti ob sebi. Če je 

zakonec še živ, je ta oseba zakonec, če ni otrok, so to nečaki, potem pa že socialni 

oskrbovalci. Nekateri uporabniki so pa tudi radi sami ali pa vsaj ne pokažejo osamljenosti.  

Potreba po predajanju življenjskih izkušenj in spoznanj mladi in srednji generaciji prav tako 

ni zadovoljena, uporabniki imajo ogromno znanja, spoznanj, izkušenj, radi delijo spomine, 

vendar manjka poslušalcev, zato nimajo občutka, da je pomembno kar imajo za povedati. 

Socialni oskrbovalci so velikokrat nemi poslušalci. 

Eksistencialna potreba, da človek doživlja svojo starost kot enako smiselno in vredno obdobje 

življenja, kakor sta bili mladost in srednja leta, se pri uporabnikih pomoči na domu kaže kot 

želja po mirnem življenju. Zadovoljni so, če so na toplem, če imajo hrano, če jim nič ne 

manjka in če so dokaj zdravi. Zavedajo se svoje minljivosti, glavna skrb so jim zdaj otroci, 

važno je, da so oni preskrbljeni in da jih čaka lepa prihodnost. 

Stanovalci domov za starejše menijo, da so njihove potrebe z vidika upoštevanja človekovih 

potreb v vseh šestih razsežnostih človekovega življenja in delovanja zadovoljene. Potreba po 

hrani in pijači je zadovoljena, počutijo se varne, varnost jim nudi streha nad glavo, nihče jih 

ne omejuje, zato se počutijo svobodne, imajo možnost spremljanja aktualnega dogajanja, 

veliko berejo in se vključujejo v aktivnosti, ki so organizirane v domu. Občutijo posledice 

zaostrene gospodarske situacije, saj se nižajo pokojnine in jih skrbi prihodnost. 

Potrebo po temeljnem ali osebnem medčloveškem odnosu je po njihovem mnenju zadoščena. 

V tem odnosu so najpomembnejši otroci, če teh ni, nečaki, vnuki, nato pa že osebje doma. 

Stari ljudje zase velikokrat menijo, da niso osamljeni, čeprav kazalniki kažejo nasprotno. 

Takšno stališče je lahko na eni strani odraz ponudbe različnih programov za stare, na drugi pa 

si  ljudje osamljenost težko priznajo (Reed, 2004). Potreba po predajanju življenjskih izkušenj 

in spoznanj mladi in srednji generaciji je pri stanovalcih domov za starejše slabo zadovoljena, 

saj večinoma nimajo nikogar, s komer bi lahko delili svoje življenjske izkušnje, spoznanja. 

Zadovoljitev eksistencialne potrebe, da človek doživlja svojo starost kot enako smiselno in 

vredno obdobje življenja, kakor sta bili mladost in srednja leta, vidijo stari ljudje v ohranjanju 

čim boljših fizičnih sposobnosti, sprejemanju situacije takšne kot je ter dobrih odnosih s 

tistimi, ki skrbijo zanje. Nekateri stari ljudje vidijo starost kot stanje onemoglosti, večini pa 

sta bili najlepši obdobji življenja mladost in srednja leta. 
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Strokovno osebje v domovih za starejše meni, da so osnovne potrebe njihovih stanovalcev 

zadovoljene, potreba po varnosti je mogoče celo bolj zadovoljena kot dokler so ob več ali 

manj pomoči živeli doma. Stanovalci so svobodni glede odločanja o tem kako bodo živeli v 

domu, je pa ta svoboda delno okrnjena zaradi življenja v instituciji. Stanovalci imajo strah 

pred nemočjo in odvisnostjo, zato se toliko bolj trudijo ohranjati zmožnost gibanja in s tem 

neodvisnost. Imajo možnost vključevanja v aktivnosti, ki so organizirane v domu. Stanovalci 

se srečujejo s finančnimi težavami. Strokovni delavci menijo, da je v domu dobro poskrbljeno 

za materialne potrebe, manj ali premalo pozornosti se namenja socialnim potrebam 

stanovalcev.  

Stanovalci si želijo več najtesnejših medosebnih odnosov, stikov z najbližjimi, predvsem 

otroki. Pri tistih, ki nimajo svojcev, so na tem mestu zaposleni v domu. Stanovalci si želijo 

več bližine, več pogovora. Po mnenju nekaterih zaposlenih v domovih, je osamljenih 70% 

stanovalcev, po mnenju drugih pa so stanovalci manj osamljeni kot so bili doma. Opaža se 

prikrita osamljenost. Potreba po predajanju življenjskih izkušenj in spoznanj mladi in srednji 

generaciji je pri stanovalcih slabo zadovoljena. Stanovalci radi pripovedujejo o minulih časih, 

obujajo spomine, nimajo pa poslušalcev. Eksistencialna potreba, da človek doživlja svojo 

starost kot enako smiselno in vredno obdobje življenja, kakor sta bili mladost in srednja leta, 

ni najbolje zadovoljena. Smisel starosti vidijo stanovalci v tem, da so upoštevani, da ostanejo 

osebnosti, da se ne izgubijo v množici, da se počutijo varne, preskrbljene, da so na toplem, 

niso lačni ter da imajo občutek pripadnosti. Pomembno je, da ostanejo samostojni in 

neodvisni. O  smrti in koncu življenja ne želijo govoriti. Starost je lepa, jo je le fraza, pravi 

eden od strokovnih delavcev. 

 

• D: Primerjava pomoči na domu in domov za starejše skozi oči uporabnikov in 

strokovnih delavcev  

 

Glede na izvedeno raziskavo ugotavljamo podobnosti in razlike pri intervjuvanih skupinah 

starostnikov, ki živijo v domovih za starejše in tistih, ki živijo doma z organizirano storitvijo 

pomoč na domu ter v primerjavo s strokovnim osebjem, ki v okviru proučevanih storitev skrbi 

za te stare ljudi. Ugotovitev ne moremo posploševati na celotno staro populacijo, veljajo le za 

obravnavani vzorec, glede na že opravljene raziskave na tem področju ter izsledke strokovne 

literature pa lahko sklepamo in ugotavljamo, da se ugotovitve našega dela potrjujejo z 

nekaterimi ugotovitvami naših predhodnikov (Prijatelj, 2002; Erzetič, 2012), ki so se že 

ukvarjali z obravnavano tematiko. Ugotovitve predstavljamo v nadaljevanju. 
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Od vseh intervjuvanih starih ljudi so bili tisti, ki živijo v domu, precej bolj skopi z 

odgovori, eden intervjuvanec je bil pred samim intervjujem prestrašen in je sodelovanje že 

skoraj odklonil, čeprav so bili vsi, tako uporabniki pomoči na domu kot stanovalci doma za 

starejše, s strani strokovnih delavcev seznanjeni o namenu našega intervjuja, to je ugotoviti: 

kako živijo, kaj pogrešajo, zakaj so se odločili za določeno obliko pomoči, kako so 

zadovoljene njihove potrebe. Čutiti je bilo, da so pričakovali, da gre za preverjanje, kako 

strokovno osebje opravlja svoje delo. Uporabniki pomoči na domu so bili pri odgovorih bolj 

sproščeni, iskreni, nekateri tudi kritični, stanovalci doma za starejše so bili bolj zadržani, 

intervjuji z njimi so bili krajši. Večjo sproščenost ter izčrpnost odgovorov uporabnikov 

pomoči na domu pripisujemo dejstvu, da so razgovori potekali na njihovih domovih, v 

domačem, intimnem okolju, medtem ko so bili razgovori s stanovalci doma opravljeni v enem 

primeru v sobi stanovalca sicer pa v jedilnici oz. pisarni socialne delavke. 

 

Prva in splošna ugotovitev tega magistrskega dela je, da imajo stanovalci doma s 

prihodom v dom za stare na voljo več možnosti za udejstvovanje v raznih aktivnostih in več 

možnosti druženja, pogrešajo pa zavetje in intimnost domačega okolja. Uporabniki pomoči na 

domu ostanejo v domačem okolju in obdržijo intimnost doma, imajo pa manjše socialne 

mreže in so bolj osamljeni. 

 

Dom za starejše je najbolj razširjena in poznana oblika formalne pomoči starim ljudem v 

Sloveniji, medtem ko je pomoč na domu slabo prepoznana oblika pomoči. Razloge za 

navedeno ugotovitev gre iskati v nepoznavanju storitve pomoč na domu. Pomoč, ki pride na 

dom, se včasih še vedno dojema kot tabu tema, češ »kaj si bodo ljudje mislili, zdaj je pa z 

mano konec«. Trije od štirih intervjuvanih stanovalcev v domu za starejše storitve pomoč na 

domu ne pozna. Ena od intervjuvanih strokovnih delavk v domu za starejše ne vidi med 

pomočjo na domu in domovi za starejše nobene povezave, ker gre po njenem mnenju za dve 

izrazito različni storitvi. 

 

Zadovoljno in uravnoteženo staranje oseb, ki živijo bodisi v domu za starejše bodisi so 

uporabniki storitve pomoč na domu, je odvisno v veliki meri od njihovega zdravstvenega 

stanja. Dobro zdravstveno stanje ter fizična in psihična kondicija starim ljudem omogočajo, 

da so samostojni in vsaj deloma neodvisni. Tako uporabniki pomoči na domu kot stanovalci 
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doma za starejše si tako tudi vnaprej želijo predvsem zdravja in krepitvi tega namenjajo 

veliko pozornosti in časa.  

 

Kakovostno staranje in preživljanje starosti je odvisno od socialne mreže posameznika. V 

Sloveniji prevladuje družinski oz. sorodniški tip omrežja socialne opore, torej neformalni vir 

(Novak idr., 2004). Ta tip opore se zaradi današnjega načina življenja in pomanjkanja časa pri 

svojcih manjša in oža, zato je potrebno več pozornosti usmerjati k oblikovanju programov, ki 

so neformalnim oblikam pomoči v pomoč in jih nadomeščajo. Kako pomembni so starim 

ljudem iz obeh raziskovanih skupin njihovi svojci, je razvidno tudi iz izvedene raziskave. 

Intervjuvancem največ pomenijo njihovi otroci, stiki z njimi. V kolikor nimajo otrok, 

intervjuvanci navajajo nečake, naslednji za svojci pa so strokovni delavci, ki skrbijo zanje. 

Intervjuvani strokovni delavci povedo, da stanovalci oz. uporabniki čakajo na obiske svojih 

otrok, hrepenijo po njih in nimajo teh stikov nikoli dovolj. Po drugi strani večina noče 

obremenjevati svojcev. 

 

Pomemben dejavnik za lepo preživljanje starosti je preživljanje prostega časa oz. 

sodelovanje, vključevanje v razne aktivnosti. Glede tega so razlike v mestu ali na podeželju. Z 

vidika možnosti različnih oblik preživljanja prostega časa, je za tiste, ki živijo v domu lahko 

institucionalna oblika bivanja celo kvalitetnejša kot je življenje starih ljudi na domu. V domu 

se lahko stanovalci vključujejo v družabne aktivnosti, skupine za samopomoč, bralne krožke, 

fizioterapijo, muzikoterapijo. Za vključevanje v tovrstne dejavnosti stanovalci potrebujejo 

spodbudo in motivacijo. Stanovalci so najbolj veseli dogodkov v sodelovanju z vrtci in 

šolami. Radi in veliko berejo, kolikor jim vid to dopušča, gledajo televizijo. Uporabniki 

pomoči na domu so glede tega prikrajšani. Tisti, ki živijo v mestu, imajo na voljo več 

možnosti za udejstvovanje v tovrstnih dejavnostih, medtem ko je na podeželju teh možnosti 

manj, pa še udeležujejo se jih ne. Valenčak (2012) ugotavlja, da se kaže velika potreba po 

druženju tako v mestih in kot na podeželju in da ljudje na podeželju pogrešajo javni prevoz. 

Povezava med sodelovanjem v raznih aktivnostih na podeželju in povezava s prevozom, je 

bila izpostavljena tudi v enem izmed intervjujev, izvedenim v okviru tega magistrskega dela. 

Eden od štirih uporabnikov pomoči na domu se udeležuje aktivnosti v mestu ter dva od štirih 

stanovalcev v domu za starejše. Socialni oskrbovalci so seznanjeni, da se njihovi uporabniki 

ne udeležujejo prostočasnih aktivnosti, zaposleni v domovih izpostavijo, da je potrebno 

stanovalce za te dejavnosti spodbujati in motivirati. 
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Odločitev posameznikov in njihovih družin za odhod v dom za starejše je zelo pomemben 

socialni dogodek v življenju tega človeka oz. njegove družine (Marjanovič Umek in 

Zupančič, 2004). Stari ljudje odidejo v dom za starejše večinoma zaradi starostne onemoglosti 

in bolezni, zaradi česar ne morejo več sami poskrbeti niti zase niti njihovi svojci ne morejo 

zanje. Kot razloga za odhod v dom strokovno osebje vidi onemoglost in potrebo po 24 urni 

pomoči starega človeka. Obstajajo še drugi razlogi za odhod v dom: starostniki nočejo biti v 

breme svojim bližnjim, zaradi osamljenosti, zaradi družinskih nesoglasij. Za pomoč na domu 

se stari ljudje odločijo, ko potrebujejo delno pomoč pri opravljanju vsakodnevnih temeljnih 

opravil, ki jim sami ali njihovi svojci ne zmorejo zagotoviti ali ker živijo sami. Pogost razlog 

za odločitev za to storitev je poslabšanje zdravstvenega stanja. Odgovori uporabnikov pomoči 

na domu in stanovalcev doma za starejše ter strokovnih delavcev, ki skrbijo zanje, se 

potrjujejo. 

 

Tako stanovalci domov kot uporabniki pomoči na domu so z izbrano storitvijo zadovoljni. 

Stanovalci domov so pomirjeni, ker je pomoč vedno pri roki, hvaležni so osebju, da skrbi 

zanje. Podobno zadovoljstvo stanovalcev doma vidijo zaposleni. Med stanovalci in 

zaposlenimi se spletajo številne vezi. Tudi uporabniki pomoči na domu so zadovoljni s 

storitvijo, saj jim ta omogoča, da ostanejo v domačem okolju. Intervjuvani oskrbovalci 

povedo, da so ljudje veseli njihovih obiskov predvsem zaradi druženja, želeli bi si večji obseg 

pomoči zaradi ohranjanja socialnih stikov ter točno določenega socialnega oskrbovalca, ki bi 

skrbel za zanje. 

 

Uporabniki pomoči na domu in stanovalci domov za starejše imajo zadovoljene 

materialne potrebe, čeprav se vedno bolj srečujejo s finančnimi težavami, slabo zadovoljene 

pa so predvsem socialne potrebe. Osnovne potrebe po hrani, pijači, obleki so pri obeh 

skupinah intervjuvanih starostnikov zadovoljene. Varne se stanovalci doma počutijo z vidika, 

da je pomoč na dosegu 24 ur na dan ter da imajo streho nad glavo, uporabniki pomoči na 

domu so prav tako v navezavi na storitev, saj je s tem, da ob dogovorjenem terminu prihaja na 

dom pomoč, zagotovljena tudi varnost v smislu »če se karkoli zgodi, me bo že kdo našel«. 

Prav tako se oboji počutijo svobodne, sami se lahko odločajo o sebi, pri tem jih ovira 

predvsem njihovo zdravstveno stanje oz. nezmožnost gibanja. Bolj svobodni v odločitvah 

glede svojega življenja so uporabniki pomoči na domu, saj živijo doma, v svojem intimnem 

okolju, kjer se ni potrebno prilagajati pravilom, ki jih ima institucija. Oboji imajo možnost 
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pridobivanja novih znanj. V mestu se lahko tisti, ki so še pokretni, vključujejo v različne 

ponujene aktivnosti, največ se udeležujejo dogodkov v centru za dnevne aktivnosti starejših. 

 

Zaposleni v domovih so izpostavili, da se s prihodom v dom pri stanovalcih poveča njihov 

občutek varnosti, menijo, da je ta potreba morda celo bolj zadovoljena kot dokler so 

stanovalci živeli ob več ali manj pomoči doma. Na drugi strani strokovni delavci storitve 

pomoč na domu omenjajo strah uporabnikov pred tem, kako se bo odvilo njihovo življenje. 

Sami uporabniki pomoči na domu o tem ne govorijo, o koncu življenja in smrti prav tako ne 

govorijo stanovalci doma za starejše. 

 

Potreba po osebnem medčloveškem odnosu je pri uporabnikih pomoči na domu in 

stanovalcih domov za starejše različno zadovoljena. Po mnenju socialnih oskrbovalcev in 

samih uporabnikov pomoči na domu pri tej skupini ni zadovoljena, stanovalci domov za 

starejše menijo, da imajo to potrebo zadovoljeno. Tisti stanovalci, ki nimajo otrok, navajajo 

kot pomembne nečake, nečakinje, nato pa zaposlene v domovih. Pri tistih, ki nimajo nikogar, 

se v ohranjanje medosebnih odnosov vključuje prostovoljce. Kot že omenjeno v tem delu, ena 

izmed intervjuvank zaposlenih v domu za starejše meni, da je kar 70 % stanovalcev 

osamljenih, ena intervjuvana strokovna delavka v domu za starejše pa meni, da so stanovalci 

v domu manj osamljeni kot so bili, ko so živeli še doma. Potreba po druženju, pogovoru in 

pozornosti je pri stanovalcih doma za starejše po besedah strokovnega osebja izrazita. 

Uporabniki pomoči na domu imajo teh medosebnih stikov manj, v veliko primerih so socialni 

oskrbovalci edini, ki med tednom pridejo v hišo, so edina vez z drugim človekom. Med 

uporabniki in oskrbovalci se stkejo pristne in tesne vezi. Socialni oskrbovalci to potrebo zelo 

močno zaznajo in poskušajo čim dlje časa nameniti temu delu izvajanja pomoči na domu. 

 

Potreba po predajanju življenjskih izkušenj mladi in srednji generaciji  pri obeh skupinah 

intervjuvancev ni zadostno zadovoljena. Intervjuvani stari ljudje povedo, da jih nihče ne 

posluša, da manjka poslušalcev, da svojci nimajo časa ali pa ne sprejemajo njihovih izkušenj. 

Tako zaposleni v domu kot v pomoči na domu opažajo, da so oni velikokrat nemi prejemniki 

znanja in izkušenj iz življenja teh starih ljudi. 

 

Potreba, da človek doživlja svojo starost kot enako smiselno in vredno obdobje življenja, 

kakor sta bili mladost in srednja leta, se pri uporabnikih pomoči na domu kaže kot želja po 

mirnem življenju. Zadovoljni so, če so na toplem, če imajo hrano, če jim nič ne manjka in če 
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so dokaj zdravi. Zavedajo se svoje minljivosti, glavna skrb so jim zdaj otroci, važno je, da so 

oni preskrbljeni in da jih čaka lepa prihodnost. Stanovalci domov za starejše smisel življenja 

navezujejo na življenje v domu – na vprašanje, kako vidijo obdobje starosti v primerjavi z 

mladostjo in srednjimi leti, odgovarjajo da jim je zdaj cilj čim boljše zdravje in  sprejemanje 

situacije takšne kakršna je,  pomembni so jim še dobri odnosi s tistimi, ki skrbijo zanje. 

  

4.3 Sklepne ugotovitve in smernice podpore za kakovostno življenje starih 

ter razvijanje pristopov zanje 

Število starih narašča povsod, v Sloveniji in po svetu, zato je potrebno spremljati dogajanje na 

tem področju, predvidevati posledice staranja prebivalstva ter nameniti posebno skrb tisti 

skupini starih ljudi, ki pri vsakodnevni negi in oskrbi potrebuje več ali manj pomoči. O 

starosti je potrebno v javnosti govoriti. Ne le o aktivnem staranju, temveč tudi in predvsem o 

odstotkih starih ljudi, ki se sooča z onemoglostjo, starostnimi boleznimi in opešanostjo ter se 

srečuje s potrebo po negi v starostni onemoglosti. Politika skrbi za stare ljudi v družbi mora iti 

v smeri, da ti čim dlje ostanejo v domačem okolju.  Ko  morajo oditi v dom za starejše, naj 

bodo domovi kolikor je možno približek domu, kjer ima posameznik možnost umika v 

zasebnost kot tudi vključevanje v prostočasne aktivnosti. Pri načrtovanju, oblikovanju in 

uvajanju oblik pomoči za stare je potrebno prepoznavati in upoštevati njihove potrebe, v vseh 

šestih razsežnostih, ki nas sestavljajo (telesni, duševni, duhovni, medčloveško družbeni, 

zgodovinsko kulturni in bivanjski) ter starim ljudem tako omogočiti zadovoljno, uravnoteženo 

ter lepo starost ali doma ali v instituciji. 

 

Prednost pomoči na domu je, da uporabniki storitve ostanejo v domačem, intimnem 

okolju, so pa bolj sami, imajo manj stikov z ljudmi, manjše socialne mreže. Stanovalci 

doma za starejše imajo več možnosti za druženje in sodelovanja v različnih aktivnostih v 

domu ali okolici, z odhodom v dom  izgubijo intimnost in zavetje domačega okolja. 

 

Slovenija ima v primerjavi z drugimi evropskimi državami zelo visok delež starih 

ljudi, ki so nameščeni v institucionalno varstvo, nizek v primerjavi z drugimi državami 

pa je delež starostnikov, ki se jih oskrbuje na domu. 

Da bi lahko stari ljudje čim dlje ostali v domačem okolju, je potrebno spodbujati skupnostne 

oblike pomoči. Pomoč na domu je vsekakor storitev, ki je za starega človeka, ko se začnejo 

pojavljati potrebe po tuji pomoči ključna, saj lahko star človek tako ostane doma. V 



REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

  118 

 

primerjavi s tistimi, ki odidejo v dom, so uporabniki pomoči na domu bolj sami, imajo pa 

intimnost doma in domače okolje. 

 

Storitev pomoč na domu je v Sloveniji slabo prepoznana. 

O pomoči na domu kot obliki pomoči, ki človeku pomaga, da vsaj še nekaj časa lahko ostane 

doma, bi bilo potrebno spregovoriti ustreznim ciljnim populacijam že veliko prej, ko jo človek 

potrebuje, npr. v obliki tečajev, predavanj, priprav na upokojitev.  

 

Zadovoljno in uravnoteženo staranje oseb, ki so uporabniki storitve pomoč na domu 

ali živijo v domovih za starejše, je v veliki meri odvisno od njihovega zdravstvenega 

stanja, njihovih socialnih mrež ter načina preživljanja prostega časa oz. vključevanja v 

razne aktivnosti. 

 

Razlogi za odločitev za eno ali drugo obravnavano storitev so dobro prepoznani in se 

potrjujejo pri strokovnih delavcih in uporabnikih kot tudi v strokovni literaturi. 

Uporabniki so s posamezno storitvijo zadovoljni. 

 

Za materialne potrebe starih ljudi je poskrbljeno, socialne potrebe starih ljudi pa so 

slabo zadovoljene, predvsem tri najpomembnejše potrebe v starosti: potreba po 

osebnem medčloveškem odnosu, potreba po predajanju življenjskih izkušenj ter potreba 

po doživljanju smisla starosti.  

Živimo v času hitrega tehnološkega napredka, službene dolžnosti so vedno obsežnejše, skrb 

za družino, otroke, vzgojo, je ob poplavi najrazličnejših prostočasnih aktivnosti ter s tem 

povezanih pasti za mlade težja. Posledice hitrega tempa življenja občutijo tudi stari ljudje, saj 

njihovi otroci zanje nimajo časa, nimajo časa zanje skrbeti, se z njimi pogovarjati, preživljati 

prosti čas z njimi. V zadnjih petdesetih letih so se življenjski pogoji starih ljudi spremenili – 

stari ljudje danes živijo večinoma sami in ne več v razširjenih družinah kot nekoč (Thompson, 

1999). V socialna omrežja starih ljudi vstopajo formalne oblike pomoči, ki nadomeščajo 

družino. Pričakovati je, da bodo nematerialne potrebe pri starih ljudeh vedno slabše 

zadovoljene, zato je potrebno spodbujati razvoj in širitev obsega storitve pomoč na 

domu med starimi, prostovoljno delo s starimi kot ostale oblike skrbi za ljudi na domu 

in v domu za starejše.  
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Največjo težavo pri zadovoljevanju nematerialnih potreb starih ljudi predstavlja 

osamljenost.  

Pričakovati je, da primarna družina zadovoljevanja te potrebe tudi v prihodnosti ne bo 

zmogla, spodbujati bi bilo potrebno prostovoljno delo s starimi, družabništvo s starimi 

ljudmi, možnost vključevanja v medgeneracijske programe, dnevne centre za stare, 

predvsem za stare ljudi, ki živijo sami na podeželju. Te stare ljudi je potrebno seznaniti 

z oblikami pomoči, ki so na voljo in organizirati prevoze.  Nastajajo razne platforme, ki 

povezujejo izvajalce storitev in uporabnike, pri katerih je možno dobiti vse informacije 

na enem mestu. V kolikor se bo zmanjšala osamljenost pri starih ljudeh, ta se lahko omili z 

večjim obsegom temeljnih medčloveških odnosov, bo pri starih ljudeh hkrati bolj zadovoljena 

potreba po predajanju življenjskih izkušenj. 

 

Potreba po predajanju življenjskih izkušenj mlajši in srednji generaciji je tako pri 

uporabnikih pomoči na domu kot pri stanovalcih v domu za starejše slabo zadovoljena. 

Stari ljudje nimajo poslušalcev, ki bi sprejemali njihove življenjske izkušnje in znanje, mladi 

jih odklanjajo, zato je potrebno krepiti medgeneracijsko sodelovanje, prostovoljno delo ter 

vsakršne oblike sodelovanja med različnimi starostnimi skupinami. Predvsem pa je potrebno 

spreminjati mišljenje, da je starost grda, nemočna in odveč. 

 

Eksistencialna potreba, po doživljanju smisla starosti kot enako smiselnega obdobja 

življenja kot sta bili mladost in srednja leta, je glede na podatke pridobljene iz 

intervjujev pri starih ljudeh zadovoljena, če živijo mirno življenje, so na toplem, in 

varnem, če jih nihče ne vznemirja, če je poskrbljeno za njihove otroke.  

Iz intervjujev smo dobili občutek, da ljudje sprejemajo starost realno, takšno kakršna je z 

vsemi tegobami in radostmi, ki jih prinaša in so zadovoljene kot so.  

 

Pri načrtovanju skrbi za stare je potrebno dobro poznati različne oblike pomoči za 

stare npr. v lokalnem okolju med seboj, naslednji korak pa je sodelovanje med njimi. V 

raziskavi je bilo ugotovljeno, da je premalo poznavanja med socialno in zdravstveno službo v 

domu za starejše. Nekateri strokovni delavci vidijo obravnavani storitvi kot dve zelo različni 

stvari. Menimo, da mora biti cilj državne politike, javnih institucij, nevladnih organizacij, 

strokovnih delavcev ter prostovoljcev dobrobit starostnika, ki potrebuje pomoč. Na začetku je 

to morda ponudba prostočasnih aktivnosti, v smislu aktivnega staranja, ki pa bo pri 

določenem odstotku starega prebivalstva lahko prerasla v potrebo po 24 urnem 
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institucionalnem varstvu. Poznavanje in sodelovanje med različnimi akterji, ki delujejo na 

področju skrbi za stare, bo lahko tako staremu človeku ponudilo vse, kar bo v določenem 

obdobju starosti potreboval. 

 

Domovi za starejše bi morali biti približek doma, ki ga je moral posameznik 

zapustiti. 

V Sloveniji smo v dobi »četrte generacije domov za starejše«. Gradijo se manjši domovi, ki so 

bolj podobni gospodinjskim skupnostim, v teh domovih stanovalci soustvarjajo vsakdanje 

življenje. Menimo, da bi morali imeti stanovalci zagotovljene enoposteljne sobe, saj bi jim to 

zagotovilo intimnost, ki jo potrebuje vsak človek hkrati pa vpetost v socialne mreže (Ramovš, 

2003). Govorimo o normalizaciji pri oskrbi starih ljudi (Imperl in Ramovš, 2010). 

Glede na trenutno zaostreno gospodarsko situacijo je težko predvidevati, koliko sredstev bo 

na razpolago za gradnjo novih domov s strani države, lokalnih skupnosti, zasebnih 

vlagateljev. Podatki kažejo (Koprivnikar, osebna komunikacija, 22.3.2013), da  v domovih v 

zadnjem času ostajajo proste postelje, saj svojci zaradi brezposelnosti in nezmožnosti 

doplačevanja storitve svojce jemljejo nazaj v domačo oskrbo. Smiselno bi bilo pristopiti k 

nadgradnji obstoječih ter uvajanju novih programov za stare: širitev dnevnega varstva, 

povezovanje domov za starejše, pomoči na domu in drugih oblik pomoči za stare. 

 

V domovih bi bilo potrebno povečati obseg socialne službe. Znanje s področja 

socialnega dela bi bilo potrebno razširiti tudi na strokovno osebje, ki v domovih izvaja 

zdravstveno oskrbo. 

Socialna služba v domovih za starejše se preveč ukvarja z birokratskimi zadevami, zmanjkuje 

ji časa za neposredno delo s stanovalci. S stanovalci preživijo največ časa zaposleni v 

zdravstveni oskrbi, nekateri intervjuvani so povedali, da se ne čutijo usposobljene za socialno 

delo.  

 

Pomembno področje dela s starimi je tudi področje dela z dementnimi osebami, ki 

zahteva specifična znanja.  

V raziskavi ugotavljamo, da so opozorila socialnih oskrbovalcev, ki izvajajo pomoč na domu, 

na prisotnost demence velikokrat preslišana. Potrebno bi bilo socialne oskrbovalce dodatno 

usposabljati za odkrivanje prvih znakov demence in delo z dementnimi osebami ter 

vzpostaviti sistem pomoči za dementne osebe, od zgodnjega odkrivanja bolezni do namestitve 

v ustrezne ustanove, ko je potrebna celodnevna oskrba. 
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Strokovni delavci, ki izvajajo storitev pomoč na domu, so opozorili na različne oblike 

nasilja nad starejšimi.  

Nasilje nad starimi je težko dokazati, žrtve pogosto nasilnega povzročitelja ne ovadijo 

pristojnim službam. Potrebno je ozaveščanje javnosti oz. starejših, da nasilje ni sprejemljivo v 

nobeni obliki in zanj ni opravičila. V lokalnih skupnostih je potrebno vzpostaviti sisteme 

preprečevanja nasilja in oblike pomoči žrtvam nasilja. 

  

Intervjuvani starostniki niso spregovorili o koncu življenja in smrti.  

Sklepamo, da je to tema, o kateri ne želijo govoriti, čeprav se zavedajo svoje minljivosti. Stari 

in njihovi svojci morajo spregovoriti tudi o tej temi ter po državi urediti dostopnost pomoči za 

umirajoče in njihove svojce. 
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5 Zaključek 

Velika večina današnjih starih ljudi je aktivnih, živijo brez tuje formalne ali neformalne 

pomoči do pozne starosti. Navedba velja za tri četrtine starih nad 65 let, za ostalo četrtino pa 

je staranje drugačno. Ta skupina potrebuje pomoč bodisi občasno bodisi 24 urno oskrbo – v to 

skupino spada raziskovana populacija tega magistrskega dela. Starim ljudem nezmožnost v 

celoti poskrbeti zase prinaša in predstavlja skupek dejavnikov, od katerih je odvisno njihovo 

preživljanje in doživljanje starosti. Nekateri svojo potrebo po tuji negi in pomoči uspejo 

osmisliti in so v svoji starostni onemoglosti dokaj zadovoljni, večina pa realno sprejema svojo 

situacijo, tudi nepokretni  imajo še voljo do življenja, kar lahko sklepamo na podlagi njihovih 

izjav.  

Delež starih ljudi povsod po svetu narašča. Vzpostavljajo, nadgrajujejo in preoblikujejo se 

različni programi za stare tako formalni kot neformalni. O starosti, demografskih trendih, ki 

napovedujejo velik porast starih ljudi, aktivnostih v starosti in vsem, kar je povezano s 

starostjo, se danes poroča v medijih, pišejo se strokovni članki. Z ukrepi na tem področju se 

ukvarjajo nacionalne politike ter mednarodna in svetovna stroka in širša javnost. 

V nalogi so nas zanimali različni vidiki starosti – starost in staranje v luči demografskih 

sprememb, starost in staranje s psihološkega vidika, socialne mreže pri starih ljudeh, 

zadovoljevanje potreb starih ljudi, zakonodaja na tem področju, programi za stare v Sloveniji 

in tujini, v Sloveniji predvsem institucionalno varstvo v domovih za starejše ter pomoč na 

domu. Slednji dve storitvi smo raziskovali v okviru kvalitativne raziskave.  

Stanovalci domov za starejše starost preživljajo ob bolj ali manj hudih zdravstvenih težavah, 

trudijo se čim dlje ostati pokretni, zato  veliko pozornosti namenjajo krepitvi gibalnih 

sposobnosti. Zadovoljni so z življenjem v domu, vendar se čuti, da jim je bilo z odhodom v 

dom nekaj vzeto, to je intimnost domačega okolja, to trditev  je podala ena od intervjuvanih 

strokovnih delavk. Uporabniki pomoči na domu so po drugi strani več sami, zato je zanje 

toliko bolj pomembna storitev pomoč na domu, saj poleg opravljanja vsakdanjih opravil, skrbi 

tudi za ohranjanje socialnih stikov. Uporabniki imajo na voljo manj aktivnosti, dejavnosti 

izven doma, imajo pa intimnost domačega okolja. Tudi ti stari so s storitvijo, v katero so 

vključeni zadovoljni, ker jim omogočila, da so ostali doma. Ugotovili smo, da je za stare ljudi, 

ki pri vsakdanji negi potrebujejo več ali manj pomoči, dobro poskrbljeno v smislu materialnih 

dobrin – preskrbljeni so s hrano, obleko, so na toplem. Slabo zadovoljene so nematerialne 

potrebe. In izvedenih intervjujev je razvidno, da stari ljudje pogrešajo pogovor in druženje, 
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pogrešajo, da bi lahko svoje življenjske izkušnje in  znanje, ki so ga pridobili posredovali 

naprej. Smisel tretjega obdobja svojega življenja vidijo v tem, da so na varnem, na toplem, da 

je zanje poskrbljeno ter da so preskrbljeni njihovi potomci. 

Glede na ugotovitve v tem in drugih delih opažamo, ugotavljamo in si želimo, da bi se starim 

ljudem namenilo več pozornosti pri vsakodnevni oskrbi in negi, pri kateri potrebujejo več ali 

manj pomoči. Formalno je sicer za te starostnike poskrbljeno, znotraj te formalne pomoči pa 

manjka dejavnosti za lepše in bolj zadovoljno doživljanje starosti.  

Med nastajanjem tega dela smo pridobili ogromno in se marsikaj naučili tudi na osebnostni 

ravni. Spoznali smo osem ljudi, ki se s starostjo srečujejo po službeni dolžnosti ter osem 

izjemnih starostnikov, ki so nam dovolili, da smo vstopili njihov svet in ga vsaj malo spoznali 

in zaznali, kaj potrebujejo.  

Ugotovitve o njihovih potrebah so preproste:  

- pogovor,  

- druženje,  

- medosebni stiki,  

- predajanje življenjskih izkušenj,  

- spoštovanje njihove starosti in  

- vzbujanje občutka, da so osebnosti.  

Z medčloveško solidarnostjo, empatijo, posluhom za drugega predvsem pa pomočjo 

potrebnim, bodisi je to nekdo od bližnjih bodisi je to nekdo s komer se srečujemo po službeni 

dolžnosti, bodo stari ljudje v družbi pridobili veljavo, ki si jo zaslužijo. 

Namen naloge je bil starost opredeliti z različnih vidikov  po strokovni plati ter jo hkrati  

raziskati skozi oči strokovnih delavcev predvsem pa njenih predstavnikov, starih ljudi. Oblike 

pomoči za stare se morajo oblikovati na podlagi njihovih potreb, želja in predlogov. 
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7 PRILOGE 

7.1 Priloga 1: Primer zapisa intervjuja in pripisovanja pojmov 

 pojmi 

Najprej bi vas prosila, da mi poveste na splošno kako živite? 

1. Zdaj, jaz včasih ne morem verjet, da je bilo tako in da se je tako živelo.  

2. Zdaj me je vrglo, sem pred…več kot dva meseca je, kar sem padla. In od takrat 

vidim, nisem več, je dolgo trajalo, pa se mi je tukaj inficiralo. Sem razbila glavo 

in imela šivano in je trajalo več kot dva meseca, da se je tisto pozdravilo in to 

seveda ni, kot ko imaš 30 ali 40 let. Zdaj, pravijo, saj bo dobro.  

3. Kaj, saj se zavedam, da ne bo nikdar več dobro, da ne bo tako…  

4. vsaj toliko, da lahko hodim, kakor kdaj včasih lažje včasih težje, posebno ker 

imam vrtoglavico. Se tolikokrat spomnim, ko sem padla… ste slišala za dr. 

Kovača? On je bil moj zdravnik. Ko sem jaz prišla sem iz Splita, mi je on naredil 

vse preglede ko me je sprejel, novega pacienta. Potem je pa enkrat pozneje, ko 

me je dal na EKG, uuu, je rekel, od srca ne boste umrla, je rekel, veste od česa 

boste umrla? Od tega, ker boste padla. Ja, sem rekla, saj to je pa res,  

5. ker jaz drugače nimam nekih hudih bolezni, težav, ampak tole imam pa že 40 

let.  

6. In zdaj sem dobila zraven tistega, ko sem ležala vsa v krvi, sem dobila še pretres 

možganov. To je še potenciralo tisto… sem vidla takrat ko sem padla, ponoči, pa 

ko so me peljali v bolnico, da so me šivali in potem sem ležala tukaj nekaj dni, 

pes se dva dni ni umaknil z moje postelje. Kot da čuti, da si bolan.  

7. Kako živim? Veste kaj, če hočem, dobro, sem bila zmeraj malo optimist,  

 

8. zdaj sem že manj, to tudi starost prinese,  

9. tako da živim tako, meni se zdi, da to ni več življenje. Ker nisi več aktiven, ker ne 

moreš delat. Do 90 let je še kar šlo.  

10. Ja, pa sem šla recimo, to mi je blo, sem šla vsak dan peš v Šempeter ali pa sem 

šla tukaj po kolesarski stezi ali pa… 

11. eno sestro, saj sta obe umrli mi sestri, ena je bila v Zagrebu, sem jo šla obiskat, v 

Ljubljano, imam svakinjo, sem šla vsak mesec jo, ali pa vsaka dva meseca za 

enih 10 dni tja. Ena je bila v domu v Vojniku, sem tudi šla tja.  

 

Včasih se je živelo čisto 

drugače 

Od poškodbe naprej ni 

več kot je bilo prej 

Zavedanje, da ne bo 

nikoli več dobro 

Dobro, da vsaj še lahko 

hodi 

 

 

Sicer brez bolezni 

 

Zdravljenje poškodbe je 

trajalo kar nekaj časa 

 

Optimističen pogled na 

življenje 

Zaradi starosti malo 

manj optimistična 

To sedaj ni več življenje 

Še pred kratkim veliko 

hodila okrog 

 

Obiski sorodnikov 
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12. Zdaj pa, ko ne greš nikamor in ni, ni več življenja, edino še zmeraj žalujem za 

Splitom, ker jaz sem v Splitu živela.  

 

Do kdaj ste živeli v Splitu, ste prišli iz Splita kar sem? 

13. Ja, moja hčerka ima tukaj hišo. Da pridem in da pridem in da pridem, ampak jaz 

sem bila tam…drug način življenja…13 let sem tukaj.  

14. Pravzaprav sem živela povsod ampak najdlje v življenju, ker je imel mož tako 

službo, smo se veliko selili, ampak najdlje sem pa živela v Splitu. In mi je tudi 

odgovarjala tista mentaliteta.  

15. Tle se pa tako čutim…noben nobenega nič, briga ne nič. Recimo jaz sem 13 let 

od tam, ni dneva, da nimam kontakta s Splitom.  

Zakaj ste pa prišli iz Splita. Ste potrebovali pomoč? 

16. Ah, vraga sem rakla. Ne, zato ker so me moji klicali. Ja, jaz sem mislila, da 

pridem…ko je moj mož umrl, potem sem bila še 7 let tam. Dokler sem vse 

uredila, pokojnino in za stanovanje.  

17. Ravno včeraj je bilo 21 let, kar mi je mož umrl.  

18. In kaj boš sama in kaj boš sama, ampak jaz imam občutek, da sem tukaj bolj 

sama, kot sem bila v Splitu. Tam je druga mentaliteta, tam vam povem, da smo 

bili cela ulica kot da smo družina.  

Tukaj ni toliko tega, stikov s sosedi? 

19. Saj jih niti ne slišiš. Saj niti nobenega ne slišiš, kot da je vse umrlo. Saj poznam 

sosede in niso slabi sosedi tle, tukaj ta prvi, in se pozdravimo, par besed 

spregovorimo ampak…to ni to, pa saj tudi nikogar slišat.  

20. Veste kaj se tudi čudim, glejte so bloki in tlele toliko hiš in nobenega živžava. Ne 

čuješ ne otrok ne…čist nič. Nobenega življenja ni.  

21. Na vasi je še zmeraj čisto nekaj drugega. So še zmeraj tisti medčloveški odnosi. 

 

22. Tle jih pa ni in jaz imam občutek, da se je vsak zaprl v svojo hišo in samo misli, 

kaj bo imel, kako bo prišel…meni je to posebej ker sem toliko stara, ker sem 

druge čase dala skozi, meni je to tako tuje in… 

Stike imate potem tukaj s svojci, kar jih je? 

23. Saj nimam nobenega, ja, vsi smo v hiši. Dol je vnukinja s svojo družino, gor je 

hčerka, jaz sem pa tle.  

 

Ko ne greš nikamor, ni 

več življenja 

 

Živi pri hčerki 

 

Veliko živela po svetu 

 

Kjer živi, ni najbolj 

zadovoljna 

 

K hčerki prišla živet na 

njeno željo 

 

Že 21 let vdova 

Kjer živi sedaj, je sama 

 

 

Malo stika s sosedi 

 

V soseski ni nobenega 

življenja 

Na vasi so še 

medčloveški odnosi 

V mestu vsak gleda 

samo nase 

 

 

Kljub temu, da živi s 

svojci, nima nobenega 
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24. Ampak prej je še blo, ko sem lahko šla, pa sem šla v Vojnik, pa sem šla v Zagreb, 

pa sem šla v Ljubljano. Na vlak pa na avtobus pa kakor hočeš, pa vsak dan do 

90. Leta vsak dan v Šempeter al pa na avtobus pa v Gorico. Pa malo sem pa 

malo tja, 

25.  zdaj ko pa ne moreš, je pa res… 

Koliko pa iz pomoči na domu hodijo k vam? Vsak dan pridejo? 

26. Ja, samo čez vikend ne. Ker mi ni potrebno. Saj mi tudi tako ni prav. 

Vam prinesejo kosilo? 

27. Ne, jaz še zmeraj…včasih še za moje skuham.  

28. Eno uro pridejo in recimo tako, če je kaj…no, včeraj ko je bila Sanja, jaz sem 

oprala, ona mi je obesila perilo, pa če je kaj posode, umije, pa postlo naredi,če 

jo včasih malo teže, včasih, če lahko, pa tudi sama naredim. Sicer se utrudim 

tako, da se moram kar uležt, ampak moraš nekaj migat.  

29. Tisto, da se tako zasediš pa tudi nič ni.  

 

30. In potem mi pomaga, da se skopam, stuširam, glavo umijem, navije mi lase, pa 

malo poklepetamo, pa kavico spijemo. Tako. 

Ste zadovoljni z njimi? 

31. Ja, saj ko mi je rekla Andreja, da bi vprašala kako je. Ja, saj sem zadovoljna sem 

rekla, ja pa vseeno, če lahko pride. Ja, sem rekla, lahko, jaz nimam kaj rečt, je pa 

tudi tako.  

32. Veste kako je človek, jaz sem najbolj navajena, sem se navezala na Mojco. Z 

enim se tako zbližaš ampak nimam nobenega pregovora, vse so prijazne in 

ljubeznive in vse, ampak jaz sem rekla Andreji, meni ni všeč, od začetka ko so 

hodile, ena pa druga pa tretja…zato, ker niti je to meni ugodno niti tisti, ki pride. 

Če mi je pomoč eden, ki pride stalno, že ve vse, če pa bi jaz morala rečt, joj, 

tole, prvič sem tak tip, da ne znam ukazovat. Jaz sem zmeraj rekla, če bi bla tako 

kot so bile včasih, davno, ko sem bila še jaz mlada, so bile tiste gospe, so imele 

služkinje. Še zmeraj sem rekla, bohvari, če bi jo jaz imela, tista bi čez dva 

meseca mene komandirala. In zdaj, dokler jaz rečem, ja pa to pa to, pa saj ne 

ve, kako boste vi vedeli, zdajle ko ste k meni prišli, kje je kaj. Torej vam moram 

vse pokazat in povedat. Takrat pa že sama naredim. Drugi dan pa spet pride 

druga in tudi njej ni tako prav, je nerodno.  

33. No, saj zdaj, če se le…jaz vem, da ne more tako organizirat, da bi bilo to stalno 

enako, zato ker ali je pride bolezen ali je kakšna na bolniški ali je dopust ali kaj 

takega, seveda mora menjat ampak ravno, saj me je Andreja razumela, saj 

Pred poškodbo veliko 

hodila okrog 

 

Pogreša, da bi kam šla 

 

Pomoč na domu vsak 

dan 

 

Kuha si sama 

Pomoč na domu za 

temeljna vsakdanja 

opravila 

Človek se ne sme 

zasedeti 

Pomoč na domu kot 

pomoč pri opravilih in 

socialni stiki 

 

Zadovoljna s pomočjo 

na domu 

 

Odgovarjala bi ji ves čas 

ena in ista oskrbovalka 

 

 

 

 

 

 

Razumevanje 

organizacije dela 
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imate prav.  

34. Pa tudi tiste, ki hodijo pravijo, vsak ima že svoj način. Svoj način kako s kom 

postopa, kako…da ve, saj je tudi njej nerodno, pride pa ne ve, ne kaj ne kako.  

 

 

35. Da bi lahko pa kaj pregovarjala, to pa ne. To pa res nimam kaj in tudi recimo, 

meni, če druga pride, čakam zmeraj, kadar je za skopat, čakam, da pride Sanja. 

Jaz sem še star tip in nje sem se že toliko navadila, da me je…da smo si tako 

blizu, da mi ni… 

36. od začetka mi je bilo morebiti nerodno se slečt ampak zdaj pa nič. Z drugo se 

več ne bi. Saj veste kako je. In to danes še razumem. Danes se ta mladim ni nič 

slečt ampak to je vse mlado in lepo, ti imaš pa tisti občutek…ni, ne vem, saj 

morate razumet. Tako je. Zadnjič enkrat ni bilo Sanje, pa sem se kar sama, saj je 

bila huda, ne bi smela. Saj imam, saj je tudi, so hude vse, ki pridejo, ko me vidijo 

brez hojce. Sem dobila hojco, ne. Tako hodit, zaradi tega, sem mi kar zavrti.  

37. Sem pa zadovoljna zaenkrat še. Ja skuhala, ne vem,  

 

38. morebiti bo prišel čas, saj tistega se bojim, ko bom…ampak veste kaj me tolaži? 

39.  Da sem toliko stara, da če kaj pride, ne bo dolgo trajalo.  

 

40. Ker bojim se pa  bolnice,  

41. biti nekomu v breme, da me mora obrnit in hranit in vse to.  

42. Dokler lahko še sama, se in umijem…saj se res utrudim, zjutraj se umijem vsaj, 

preden se oblečem, ampak saj imam čas. Pa počasi to sama naredim in potem 

se malo uležem, da pridem k sebi in tako gre naprej. No, danes mi je vnukinja 

skuhala. Saj ona bi mi vsak dan, ampak sem tak človek, če le morem, sama. In 

tudi si naredim kar hočem in kadar hočem. Samo je že težko. 

Za koga bi potem rekli, da je sedaj najbolj pomemben v vašem življenju, kateri ljudje? 

43. Ne vem, ne morem rečt. 

Je pomoč na domu precej na visokem mestu? 

44. Najbolj.  

 

pomoči na domu 

Prilagajanje 

uporabnikov in 

oskrbovalcev v okviru 

pomoči na domu 

 

Čez pomoč na domu 

nobenega pregovora 

 

Občutljivost intimne 

nege 

 

 

Kar zadovoljna s svojim 

trenutnim stanjem 

 

Konca življenja se ne 

boji 

 

Boji se bolnice 

Boji se biti v breme 

Najraje sam poskrbi 

zase 

 

 

 

Ne more reči kdo ji je 

najbolj pomemben 

sedaj v življenju 

Pomoč na domu je po 

pomembnosti na 

visokem mestu 
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45. Ampak veste, saj pravim, veliko sem bila po svetu, veliko smo po svetu živel, 

vam pa povem, da sem opazila skozi življenje, ali sem jaz tak tip, da sem, da so 

mi znali biti velikokrat najbližji tuji kakor svoji.  

46. Ja saj to je tisto, ko pravijo, svojci so ti vrinjeni, prijatelje pa lahko izbiraš. Ali pa 

najdeš skupni jezik. Jaz se…če najdem nekoga, ki mi je soroden, jaz se veliko 

lažje odprem enemu tujemu kakor svojemu. 

Imate stike s prijatelji iz Splita, se slišite… 

47. To pa še zmeraj. Saj so me tudi obiskovali že. Dobro, saj so vsi mlajši od mene, 

ampak so vseeno. Ena je bila zdaj, torej…proti meni je še punčka, ker ima 81 let. 

Pa pravi, joj, rada bi še prišla,  

48. ampak zdaj pa tudi ne želim. Želela bi jih videt ampak si jih ne želim 

recimo…ena je bila enih trikrat, štirikrat…pa enih par jih je bilo tudi iz Zagreba, 

sem imela prijatelje, ker je moja sestra bila…samo zdaj, ko jaz nisem v stanju 

počakat pa pripravit pa postrežt pa vse to in to bi mene tako motilo, da imam 

raje da ne pridejo, da se slišimo, čeprav to še zdaleč ni isto kot osebni kontakt. 

49.  Po telefonu prvič, zame je telefon nujno zlo, če imaš kaj….ampak za tiste…ne 

moreš pa klepetat….nimaš kaj, nimaš kaj.  

50. Pa tudi tole, nimaš več kaj povedat, prvič zato, ker si star, drugič zato,  

51. ker se nič ne dogaja, ker niste skupaj, da bi lahko….je čisto nekaj drugega. 

Za pomoč na domu ste se odločili, ko se je ta nesreča vam zgodila ali že prej? 

52. O, ne, že prej.  

Koliko časa jih že imate? 

53. Saj ne vem, ali je eno leto. To je meni vnukinja zrihtala. Ona je vedela in ona mi 

je to zrihtala. Je rekla pa tudi to…sem rekla, pa saj si lahko še sama naredim in 

okrog sem šla pa vse to. Pa je rekla, počakaj, pa saj ti je že težko, pa naj ti nekdo 

drug kaj pomagat.  

54. To ni tako kot ko si mlajši, ko si skoraj zmeraj enako.  

55. Zdaj je tako, da ne vsak dan, vsako uro se lahko drugače počutiš.  

 

56. Je rekla, če drugega ne, ne boš sama, da malo spregovoriš, mal poklepetaš in je 

res čisto nekaj drugega.  

57. Prej sem še imela eno prijateljico, učiteljica je bila, še mojo vnukinjo je učila. Sva 

se videli vsaj enkrat na teden in ona mi je bila tudi zelo blizu. Saj sva se poznali 

40 let, ker jaz sem tudi prej dostikrat prišla sem k hčerki. In ona je tudi…vsi tile, 

Velikokrat so ji bili tujci 
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ki sem jih poznala, so k meni hodili v Split. Vnukinja pravi, le kako si to zdržala, 

da si imela zmeraj polno hišo. Meni je bilo to takrat…danes ne bi mogla, danes 

mi je že tako…če je treba kavo skuhat. 

58.  In tako je tudi ta Marica…tri leta je, je kar naenkrat umrla. Je bila 17 let mlajša 

od mene. In to sem tako težko sprejela, ker je bilo tako nepričakovano in ker je 

bila edina, ki sem jo imela tukaj.  

59. Zdaj mi je pa tole, vam povem, v veliko zadovoljstvo, skoraj v večje zadovoljstvo 

mi je, takole ko pridejo, da malo poklepetaš kakor pa, da mi kaj naredi. 

Bi imeli še več pomoči, vam je dovolj ali… 

60. Ne, meni je dovolj, zato ker imam tudi eno, ki mi pride čistit. Samo jaz to 

redkokdaj, morda dvakrat na mesec je dost morda za dve uri, tisto kar je težje 

naredi, ker jaz sem bolj tistih, ki vse sproti naredi in pospravim in pazim, da ni 

veliko za delat. Res ne vem za kaj bi rabila.  

61. Kar je iz trgovine za prinesti, to mi prinese vnukinja, ko gre iz službe. Dvakrat na 

teden dela do štirih drugače pa do dvanajstih in pride domov. Ko za sebe kupi v 

trgovini, kupi še zame.  

62. Saj ona je tudi za to, da bi mi ona skuhala vsak dan, ko že kuha za njih. Pa sem 

rekla, ne, ne, prvič jaz, to kar mi paše…ona ima tri moške, dva sina pa moža. Saj 

veste, kako so. Pa ne samo to, to so vsi mesarji in meso, meso in tako jest. Meni 

ni veliko za to. Potem pa ta mlajši ima, hodi v to športno gimnazijo, ima 

največkrat do treh, šele ob treh pride domov. In to je meni taka čudna ura 

in…včasih tako, včasih tako, pusti, sem rekla, nič se ne obremenjuj, saj imaš 

dosti… 

63. pa še taki so izbirčni, saj veste, to je danes vse razvajeno.  

Kakšna pa se vam zdi recimo na splošno skrb za stare ljudi v Sloveniji? Verjetno 

spremljate po televiziji, v časopisih…poznate še kakšne druge…domove za stare, društva 

upokojencev… 

64. Saj spremljam to, moja sestra je lani umrla, je bila tudi v domu, v Celju. Saj sem 

jo dvakrat obiskala.  

Kako se vam je zdelo, kako je živela v domu? 

65. Oh, ona je na vsak način hotela, da pridem tja. To je bil nov dom. 

Ste razmišljali, da bi šli? 

66. Ja, pa moji niso pustili.  

Vi bi pa šli? 

67. Ja, jaz bi šla, sicer bi mi bilo težko, ker bi tam ostala. Sama. Čeprav bi imela 
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svojo sobo. To je bil nov dom, je imela moja sestra svojo sobo, svojo kopalnico, 

svoj balkon, vse.  

68. Krasno je bilo. Samo je tudi to, ona je bila tam domačinka. Je bila iz Celja,  

69. jaz bi pa…nobenega ne poznala. Dobro, mi je bilo poznano, sem imela stare 

starše tam, sem tudi Štajerka. Ampak to je bilo, ko sem bila otrok. Jaz nisem več 

tam živela, moja sestra pa je prav tam živela. 

Potem ste se poročili v Split, ste v Sloveniji rojeni? 

70. Jaz sem se poročila prvikrat v Ljubljano, moj prvi mož je bil Ljubljančan. Pa je 

padel v vojni in.. drugič pa, moj mož je bil vojno…oficir in smo se selili sem in 

tja.  

Rojeni ste pa v Celju? 

71. V Celju, Štajerka sem. Tako sem bila…smo bile pa vse tri vdove. Tri sestre smo 

bile, vse tri smo postale mlade vdove. Jaz sem bila največ poročena štiri leta. 

Ena sedem let, ena pa samo sedem mesecev. Ja, v vojni so ji moža ubili in po 

njegovi smrti je rodila.  

72. Hudi časi so bili, ampak kaj hočete, tako je. Takšno je življenje.  

73. Tale moja generacija je pravzaprav nesrečna generacija, koliko je vojsk. Jaz sem 

se rodila v eni vojni, v drugi mi je šla mladost, tretjo sem pa dol živela, grozno je 

bilo v Splitu. Grozno je bilo in takrat, ko mi je bilo najhujše, mi je mož umrl. In 

smo ga pokopali tako, glih toliko, da ga nismo…sem šla na pogrebno, je rekel, 

čim manj ljudi, čim bolj hitro. Glih tolk, da ga niso kar v jamo vrgli. Je streljalo po 

pokopališču. In sem rekla.  

74. Saj smo res ena nesrečna generacija. Pa kaj čemo, tako je. 

Pa ste tako optimistični… 

75. Saj to me je menda obdržalo… 

76. saj jaz zdaj sem kdaj zagrenjena, ampak to naredi starost. Ampak takole če 

razmišljam,  

77. ko gledam tele mlade…saj tudi naš…jaz imam dva pravnuka, eden bo imel, ima 

jutri rojstni dan. Moža smo pokopali popoldne, on se je pa ponoči rodil. 21 let 

bo imel jutri. Eden je pa v 17. Letu. Pa ko jim je tako lepo, sploh ne vejo.  

78. Marija, sem rekla, saj so reveži, so taki zagrenjeni. Je rekla vnukinja, ta starejši 

je cel dan tako slabe volje, da mu gre tole vreme na živce. O Marija, sem rekla, 

bohvar da…al pa da bi on šel peš kam.  

79. Vse jim mora biti…težko bo, težko bi kaj težkega prenesli. Mi smo imeli enega 

prijatelja, ko je bila moja hči stara 17 let, saj zdaj jih ima 71. Smo imeli enega 

težko 
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prijatelja, ki je imel pa sina, ki je imel 11 let. In tako smo sedeli, enkrat smo se 

pogovarjali, pa je rekel mojemu možu, joj veš, vse na svetu mi je moj sin, kako 

ga ima rad. Kar je pač razumljivo. Je rekel, ampak veš, kam bi ga nekam dal, za 

nekaj časa, vsaj da malo hudega proba.  

80. Ne postaneš človek, tega se jaz tolikokrat spomnim, ne postaneš človek, če nisi, 

če te ni kaj usekalo, če nisi kaj hudega skozi dal in je.. 

81.  saj so reveži, ko so tako razvajeni. Saj je hudo to.  

 

82. Kaj je pa nam dalo, da smo vse tole dali skozi in jaz vam povem, kolk smo se 

znali pri vseh mukah nasmejat in se veselit in radi smo se imeli in tisti odnosi so 

bili.  

83. Zdaj pa nobeden nobenega nič…samo kako bo imel čim več in kako bi do 

denarja prišli.  

84. Meni je tako težko, če tole pomislim kaj mlade…veste, da jaz včasih rečem, to je 

že malo sebično ampak si včasih rečem, hvala bogu, da sem toliko stara. Da ne 

bom dočakala še kaj hudega. Je malo sebičnost ampak tudi ko zdaj veš, da nisi v 

stanju prenesti, kaj smo prenesli, tole bi umrlo ta tretji dan.  

85. Je hudo, čaka nas pa res ne nič dobrega . Veste, se bojim. 

 

86. Če jim daš ne vem kaj, jih več nič ne veseli.  

87. Ne poznajo nobene skromnosti, ne poznajo nič, da jih kaj razveseli, vse jim je to 

bogom dano. In če jim s kamionom pripelješ, ni dovolj.  

88. Jaz se pa spomnim vsake malenkosti, koliko smo bili veseli in če bi danes kar 

smo mi recimo za Miklavža pa za Božič dobili, če bi jim danes dal, saj bi ti v 

glavo vrgli. Nas je pa tako veselilo, jaz se pa najbolj spomnim, takrat sem bila pa 

že v srednji šoli, ko sem dobila galoše. A veste, kaj so galoše? Galoše gumijaste, 

ko se je na čevlje dalo. Gumijasti so bili kot ene copate samo da je bilo od 

gumija, da je čuvalo čevlje, da niso bili mokri. Saj to je bilo poceni nič bogvekaj. 

Ampak jaz se še danes spomnim, zdi se mi, da je to bilo to v mojem otroštvu 

največ kar sem dobila,  

89. sicer sem pa kmalu starše izgubila. Jaz sem bila, ko sem imela 10 let, že brez 

staršev. In jaz se še danes spomnim tistih galoš kako se je meni, ko sem šla v 

šolo, se mi je zdelo, da celo Celje gleda v mene. Ampak  

90. to je lepo, to so lepi spomini, ko se česa spomniš, da si se veselil.  
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91. Saj se ne bodo imeli česa spomnit. Nič in ko imajo eno hočejo imeti drugo, 

hočejo imeti tretje, radi bi lepo živeli z manj dela.  

92. Ampak to niso otroci krivi, veste. To je družba kriva in starši. In veste kaj, tole, 

saj sem rekla, včasih nismo za…kdo pa je šel k zdravniku ali kaj takega. In jaz ko 

sem bila kje in sem poznala,  

93. in dosti jih vozijo in k psihiatru in psihologu in najbolj zmešani so oni in tudi 

otroke imajo najbolj zmešane.  

94. Jaz sem rekla, kar sem videla skozi življenje in kjer sem bila, da imajo najboljše 

vzgojene otroke tisti, ki so s podeželja, ki imajo zdravo kmečko pamet. Tista je 

največ vredna. Jaz sem tudi imela eno sosedo v Splitu, no saj si še zdaj 

dopisujeva in se slišiva, ni dolgo kar je klicala, ki je bila s kmetov doma in potem 

so prišli…mož je šel v Nemčijo in ona tudi, dva otroka je imela, ju je pustila pri 

materi in potem je šla gor delat v Nemčijo, je bila eno leto, je zanosila in je 

prišla…so kupili eno stanovanjce zraven nas. Mlada, 24 let, nešolana, ampak jaz 

vam povem, ona je imela dva sina, mož je bil v Nemčiji, ona je prišla v 

stanovanje, nobenega ni poznala, nič. Sama rodila, sama sinove gor spravila. 

Splitski otroci so divji, veste, tako kot Italijani, ki vse pustijo otrokom. Ona je 

imela za vzor, jaz mislim, da v celem Splitu ni bilo takih, pa je bila sama, 24 let je 

imela, ko je prišla. S tistim trebuhom in z enim majhnim. In sama rodila in sama 

jih gor spravljala in kako jih je krasno vzgojila in še…saj sem par takih poznala, z 

eno sem bila tudi prijateljica, ki je bila tudi s kmetov. Je imela tudi tri hčere in 

ena, ki je ostala z njimi, ta srednja, potem ko se je poročila, je rekla, jaz si samo 

želim, da bi bilo tako vzgojeni, kot je moja mama mene vzgajala in potem, če ti 

še to priznajo, je pa še posebej..ampak tisti ki grejo, ne rabijo nobenega ne 

psihiatra ne psihologa ne čisto nič.  

Sedaj se vzgaja po knjigah… 

95. Saj jaz tudi rada tisto prečitam, jaz tudi preberem 

96.  ampak vidim, da sami sebi skačejo v usta, saj te čisto zmešajo, eden ti pravi 

tako eden tako…ravno zadnjič sem čitala nekje… 

97. v Splitu je živel od Novaka stric, saj sva se velikokrat pogovarjala o njem, sva bila 

z Novakom kar bolj prijatelja že. In sem k njemu hodila na predavanja, je bi 

profesor, saj je že umrl, seveda že je od Novaka stric bil. Tudi sem vedela kje je 

stanoval in potem je bil en ciklus enih predavanj, se je reklo za porodicu in 

domačinstvo. In je bilo in pravno in pravni nasveti in zdravniški in pedagoški in 

vse sorte.  

98. In tole sem se tolikokrat spomnila, kar je on rekel, ni težjega poklica na svetu 

kot je otroke vzgajat. In je to res. Zato ker vi če ga zdaj v nečem polomite, boste 

lahko tisto popravila. Pri otroku pa dokler pogruntate kaj ste narobe naredili, je 

že šlo mimo, se ne da več popravit, je že en drug problem, ker otroci rastejo, so 

vsak dan drugačni. In tudi tako, saj ne veste kako…je bla ena, ki je rekla, imam 
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dva sina, je rekla, eden mi je krasen in ubogljiv, ta drugi ima pa tako probleme, 

pa pravi, saj sem jih enako vzgajala. Ja, je rekel, ravno zato, ker ste jih enako 

vzgajala.  

99. Vsak je osebnost zase, se moraš vživet prav v njega. Pa dajte se vi vživet pri 

vaših letih recimo v enega triletnega ali pa štiriletnega otroka. Saj se ne morete.  

100. Meni je tako žal, ker pri nas vsaj ena ni punčka. Meni so bile zmeraj bolj 

všeč punčke. Včeraj sem poslušala na teletekstu je bilo, na Šmartinski cesti, da 

sta dva mladoletnika deklico 15letno posilila. V zgodnjih jutranjih urah. Prvo. 

Prvo mi je čudo. Kaj ima taka smrklja pri petnajstih okrog za hodit. Po drugi 

strani pa verjetno ne moreš niti ubranit, saj ti uidejo, saj ne vem.  

101. Vi ste še zmeraj, da o sebi ne govorim, pitaj boga generacija še od 

Marije Terezije skoraj, ampak tudi vi ste še tam, posebej še če ste bili na 

podeželju, je imela domača vzgoja velik vpliv.  

102. V urbanih sredinah pa nima več…imajo pa toliko toliko drugih vplivov, 

da se tisto čisto izniči.  

103. Saj vidite, niti imajo kakšne avtoritete niti učitelji niti starši, več ni nič in 

vse mogoče stvari vplivajo na njih. In mediji in filmi in knjige in vse to. Ne vem, 

vse vpliva in je res danes otroke…joj, jaz vam nisem nič postregla, bi kavico? 

Nisem več ta prava, zdaj sem kar pusti me pri miru.  

A te stvari, o katerih sva se pogovarjali….imate en kup izkušenj, modrosti, se lahko o 

tem s kom pogovarjate? Vas poslušajo svojci? 

104. Kje pa.  

105. Zato pa pravim, da če s tujim spregovorim, lahko spregovorim,  

 

106. moji pa… pravnuki pa sploh, oni pravijo, da sem staromodna in jih druge 

stvari zanimajo in to je… 

107. mene pa, mene vse zanima, čeprav sem stara. Tudi prilike, v katerih se 

živi. Tudi če so kakšne bolezni, tudi kako kakšni, ko toliko govorijo, tole…in je 

res težko, saj vidite kako je. Delajo, pa ne dobijo plače, pa so brez službe pa 

imajo družino pa nimajo…oh, kaj pa ti to poslušaš,  

108. pa čakaj, pa saj mene…saj ne živim sama na tem svetu. Saj sama nič ne 

pomenim.  

109. Moraš tudi vedeti kaj se dogaja.  

110. Oh, kaj te briga, nam je dobro, drugi pa kakor je. Ta miselnost je meni 

tuja. In jaz se tu nimam kaj pogovarjat.  
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111. Ampak danes je v večini taka miselnost in to mladi slišijo in tega se 

držijo, zato ker je veliko boljše mislit, veliko boljše je mislit samo da je meni 

dobro pa drugim kakor je. Ampak to ni…  

112. zato pa smo prišli do tega, do česar smo prišli.  

 

113. Zato ker samo v hudem,,,jaz vem, kako smo bili za časa vojne, vi ne 

veste, povezani. Pa zdaj, ko sem bila v Splitu, kako smo bili povezani. Kako smo 

en drugemu pomagali. In samo takrat, pa saj je bilo tudi tukaj takrat, ko je bila 

osamosvojitev, saj jaz nisem bila tukaj, ko je bila osamosvojitev. Ko pravijo, 

kako so bili povezani, kako so bili enotni. V težkih časih. Ko je pa enkrat, ko do 

česa pride, je pa vse tako, nobeden za nobenega…pa kaj mi če, če mi nekdo da 

celo Gorico, pa veste koliko je v Gorici vrednot. Pa mi reče, to je vse tvoje samo 

ti moraš sama tukaj živet. Hvala lepa,  

114. ker za mene je človek največja vrednost. Jaz tako gledam  

115. potem pa mi moji pravijo, da sem…za njih sem pa malo …kaj boš ti to, 

pusti to, biti idealist se ne splača, danes je treba biti realist. Pa gledat koga 

okrog prineseš. Ne, jaz sem bila velikokrat na svojo škodo, magari na svojo 

škodo… samo od tistega ni blagoslova, če ti na….tudi jaz sem neštetokrat v 

življenju…to je tako, eni krasni občutki ampak to redki so, ki to mislijo tako. 

Ampak jaz pravim tako, na sveti in v življenju se vse sorte menja in tudi to se bo 

spremenilo. Zato ker ne more to trajat.  

116. Kar naprej ta grabežljivost. In poglejte kako ne bodo zastrupljali ta 

mlade, pa kaj dajo na televizijo, kakšne ima kdo jahte, koliko je bogat in kaj 

imajo in kako imajo. Ja seveda da to mladim …ampak to ni dobro, to po moje ni 

zdravo. Ne mislim fizično zdravo ampak tako duševno.  

117. To ubije tisto človeškost. Po mojem mišljenju, če si izgubil tisti čut za 

človeka, nimaš nič več. Saj je res, da vsi želimo in je tudi prav, da bi vsi v redu in 

dostojno živeli ampak ni za tisto grabežljivost. Ja pa kaj če nimajo…pa tamle 

zadnjič sem nekaj gledala v časopisu, tam ne vem kakšen kralj, da je imel, da je 

hčer poročil, da je eden najbogatejših, da ima…da je njegovo premoženje 20 

milijard dolarjev. Potem je lahko bila taka poroka. Pa kaj tole, da je …kako to na 

mladega deluje. Pa kaj mu če 20 milijard dolarjev, kaj mu če to. Pa kakšen 

smisel ima to. Kako lahko mirno spijo in živijo, tamle je pa toliko lačnih ali pa 

tako ko te okrog prinesejo. Saj to je tudi pri nas, saj veste. Ne plačajo delavce, 

ne plačajo nič, vse so pograbili in vse…in kako jih duša ne boli.  

118. A vam ni lepši občutek, če imate, če čutite za nekoga. Kot pa da mislite, 

ja glavno, da je meni dobro. Saj ti tisti zalogaj tukajle ostane, saj ne gre dol. 

Gledate dosti televizijo, časopise berete? Ste vse na tekočem… 

Mladi mislijo samo nase 

 

Individualizem pripeljal 

do sedanje družbene 

situacije 

Hude situacije ljudi 

povežejo 

 

 

 

Človek je največja 

vrednost 

Nerazumevanje za 

sočloveka pri sedanjih 

mladih 

 

 

Grabežljivost 

sodobnega časa 

 

 

Če si izgubil čut za 

sočloveka, nimaš nič več 

 

 

 

 

Lep občutek, ko čutiš za 

nekoga 

 

 



PRILOGA 

 

119. Berem, ja, ampak zdaj, odkar sem padla, malo berem, berem na vsak 

način ampak prej sem ure in ure križanke reševala. Samo ne morem več niti 

televizije dolgo gledat niti čitat. Zadnjič so se mi kar oči vnele, nisem mogla dva 

tri dni nič…vnele so se mi, sem imela čist rdeče, kot da mi gorijo, kar tukaj se mi 

je nabralo, ena torba obesila. No, pa je minilo, saj nekdo mi je dal eno mast pa 

je bilo boljše.  

120. In sem rekla, zdaj če mi še oči odpovejo, jaz že tako sem nesrečna, ker 

ne morem fizično delat. Meni to strašno manjka. 

Tukaj okrog ste delali, imate kaj vrta, to je bilo, preden ste padli? 

121. Nič nimam, vnukinja ima doli vrt. Ne ampak sem vse sama delala, pa 

sem rada delala in to in ono. In sem šla tudi se sprehajat, zdaj pa ne morem več. 

Dol bi še šla, nazaj več ne morem, ker je v hrib.  

122. Ja kaj, leta prinesejo svoje. Saj jih je to že preveč teh let.  

S pomoči na domu gredo tudi zraven na sprehode… 

123. Ja, saj smo hodile, zdaj pa dva meseca nismo, ker se mi je tole vnelo. 

124.  Veste, saj ga tudi zdravniki kakšenkrat polomijo, pa kaj češ. Vsi ga kdaj 

polomijo. Dežurni je bil, menda je bil slabe volje in jaz, ko je rešilec odpeljal v 

bolnico jaz sem še mislila…saj jaz nisem nikoli videla kako imam to, edino tukaj 

sem ležala vsa v krvi. Sem mislila, saj me bo postrigel pa me ni nič in kar vse 

tisto krvavo in lasje in vse skupaj je kar klanfe noter zabil. In to ne bi smel, bi 

moral šivat. To je bilo bolj enostavno pa to ne sme. Da ne bi smel, klanfe je 

noter zabil. In to je trajalo dva meseca, da sem se jaz tega rešila. Kako je bilo 

hudo. Patronažna sestra je hodila in potem ko je bilo treba tiste…jezus, je rekla, 

saj to je grozno. Ni mogla niti tistih klanfic najdet. En dan me je tako…joj, je 

rekla, saj vas ne morem več mučit, je še mene prepotilo, bomo še jutri druge. 

Ker ni niti vedela. Je mislila, da je ena, jih je bilo pa pet. ker to je bila vse strjen 

akri pa lasje pa vse. Ne ne, sem rekla, kar dajte to do kraja, jaz ne bom še jutri 

to. In potem je hodila tisto previjat in je bilo malo boljše pa spet je bilo slabše in 

se je tisto vnelo. Nikakor dobro, potem je rekla patronažna, ja nič, je treba it k 

zdravniku, da me pošlje v bolnico, da mi to izčistijo. In potem sem šla k moji 

zdravnici, ker Novaka ni več, pa mi je na srečo ona sčistila in previla. Prišla je 

vsak dan patronažna in dala mi je antibiotik.  

125. In potem je le končno…je kar nekaj ven teklo, kaj pa jaz vem. Jaz nisem 

mogla videt in potem je končno le se tisto po dveh mesecih, da se je naredila 

krasta, da se je ozdravilo, da zdaj je. Zdaj je menda dobro. Nekakšne ima, imam 

nekakšne bule, ampak nič ne boli. Pravi moja, jaz bi se pritožila, kaj se bom. 

Zdravnik je…morebiti ni mislil, kaj pa jaz vem, saj vsak kaj narobe naredi pa tudi 

zdravnik, samo je to hudo, ker pri redkokateremu poklicu so take posledice kot 

pri zdravniku, če kaj narobe naredi.  

Zelo veliko bere 
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126. Jaz sem zelo malo, jaz sem bila zelo malomarna za svoje zdravje. Mene 

ni spravil nobeden, še tam ko sem imela v Splitu zdravnico, ko sem enkrat šla, 

pravi ja kje pa ste. Ste vi srečna žena, saj imate prazno knjižico. In takrat ko so 

mi morali tukaj nekaj izrezat na hrbtu pa tukajle…pravzaprav je bilo najprej na 

hrbtu, saj tudi tisto nisem nikoli videla. Sem šla in je bila… na enem delu Splita 

je bila ambulanta, čist na drugem koncu, ko je bilo treba it na avtobus, je bila pa 

bolnica. Tule sem imela nekaj, sem samo pod modrcem čutila, da me drgne in 

da je vlažno, da me srbi. Pa sem šla za vsak slučaj, joj, je rekla, morate it na 

kirurško. Ja, je rekla, veste, zdajle čez 5 minut imate avtobus do bolnice. A, sem 

rekla, saj bom šla, ne ne, je rekla, zdajle boste šla. Ker če boste šla domov, 

bogve kdaj boste šla. In potem me je prav primorala, da sem šla. In so mi res, 

čez dva dni mi je potem tisto izrezal.  

127. Jaz sem bila zmeraj, karkoli je bilo, ah, kakor je prišlo tako bo minilo. 

Nisem bila paničar nikoli. Saj verjetno če bi bilo res kaj hudega, bi šla k Novaku, 

sem bila za to vrtoglavico,  

128. ravno tukaj pri hčerki sem bila, ko sem dobila tisti napad. Sem bila pa en 

mesec in pol tukaj v bolnici. Takrat je bilo pa res hudo. Baje ta menierov 

sindrom. Tako da je moj mož rekel, da se celo vojsko ni tako uplašil kot takrat. 

Nisem smela niti oči obrnit. Vse je šlo okrog. Saj so me tudi v bolnici dolgo časa 

vozili, vse mogoče preglede in potem je tisto trajalo, da nisem mogla hodit. Tudi 

hoditi nisem mogla. Niti pisat, niti čitat, niti televizijo gledat, nič. Saj so bili 

vsemogoči… no, potem mi je, kaj sem imela takrat, 53,54 let. Sam rekel mi je 

pa, da ne bo, saj stalno 40 let jemljem zdravila. Saj je rekel, da to ne bo, da 

ozdravljeno ne bo nikoli ampak meni se zdi, da je pri nas to v genih. Sta imeli 

obe moji sestri. Potem sem se spomnila na Novaka, ko je ta sestra v Zagrebu, ji 

je tudi, je tolikokrat padala. Saj tudi jaz moram tako pazit. Bohvar se hitro 

obrnit ali pa gor gledat. In ona je tudi od tega umrla, toliko let je padala. Zdaj 

nazadnje, ko je umrla, je pa padla, pa je, kako se reče…vidite kakšen krat ne 

najdem slovenskega izraza. Da se ji je tale, kako se reče, da se ji je zdrobilo in ji 

je mehur predrlo. Ja, saj imam hojco.  

129. Pa pravijo vsi, pazi se. Saj se ne morete pazit. Včasih lahko grem brez 

vsega včasih pa, ne vem kaj bi rekla. Zadnjič enkrat sem samo roko obrnila, da 

bom tam nekaj vzela, me je kar zaneslo. Samo sem se za korito tam prijela.  

130. Kar bo pa bo. 

Potem nek občutek varnosti je tudi s tem sedaj povezan…z vrtoglavico, kaj se vam bo 

zgodilo… se počutite varni? 

131. Me ni strah. Veste česa me je strah, mene je samo strah, da moram kje 

v bolnici skončat pa velikih bolečin  

132. pa da ne morem sama nič. Da sem čisto od drugih odvisna. Samo tega 

me je strah.  

 

V preteklosti 

malomarna za svoje 

zdravje 

 

 

 

 

 

Je ni skrbelo za zdravje 
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133. Drugače pa nič, kar bo pa bo. Si mislim, koliko jih je, ki so in mlajši od 

mene in vse in kakšne so vse mogoče.  

134. Si mislim, tiho bodi. Koliko imajo take kronične bolezni celo življenje. Jaz 

vsega tega…jaz recimo ne poznam glavobola. Moja svakinja ima grozne 

glavobole. S srcem nisem imela problemov. Z žolčem, z želodcem, nič takega. 

Nekaj pa me mora tudi mene potrefit.  

135. Da bom pa toliko živela, si pa sploh nisem mislila.  

136. In si tudi nisem želela.  

137. Zato ker jaz se tega zavedam, da je brezsmiselno življenje, če nisi več 

nobenemu potreben, če ne moreš sam za sebe skrbet. Kaj češ potem. To je, to 

je kar tako životarjenje. To ni nič. Saj pravim edino tole sem se zdaj ustrašila, če 

mi pa še oči odpovejo, potem je pa res grozno. Al pa takole, ko sem križanke 

reševala, pa mi je ura, dve minilo kot nič .  

138. samo zdaj pa ne morem. Niti lahko sedim tako ko moram za mizo sedet 

pa pisat.  

Smisel življenja? 

139. Življenje mora imeti en smisel in morda sem jaz tudi tak tip. Moraš biti 

nekomu potreben.  

140. Jaz pa nisem nobenemu več potrebna zato ker tudi nobenemu več ne 

morem, nobeden več ne more…moja vnukinja včasih pravi, pa kako si ti mogla, 

celo poletje si imela v Splitu kot na kolodvoru. Vsi so hodili in moja…  

141. jaz sem bila v kontaktu s sorodniki od mojega prvega moža. Saj še zdaj 

sem, zdaj jih nimam več. In ti so hodili dol in sem jih imela poznanih, iz Gorice, 

vsi so hodili. Moji in od mojega moža. Meni je bilo to v zadovoljstvo.  

142. Zato se mi pa zdi, da so danes ta mladi tako sebični. Vse jih moti, meni 

je bilo pa tisto..zdaj ne bi mogla imeti več polno hišo.  

143. Prvič ne moreš ti z živci, hočeš imeti svoj mir, in drugo ker jim ne moreš 

nič nudit in nič narest. Takrat mi je bilo pa to v zadovoljstvo.  

144. In zdaj pa kaj češ, jaz kar takole…kar vegetiraš in čakaš,  

145. čeprav jaz ne čakam, ne mislim veliko. Edino pravim zmeraj, da tamle 

čaka Matilda pred vrati. 

Ste bili zaposleni? 

146. Ne, jaz sem delala samo v Kraljevini Jugoslaviji. Takrat sem delala, tam 

drugih 

Kar bo, pa bo 
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imam, 7,8 let in potem, pa mi je to žal, saj sem rekla, imela sem dobrega tega 

drugega moža ampak to sem rekla, veš, jaz bom umirala pa ti ne bom odpustila. 

147.  Ker mi ni pustil delat. Pa je rekel, jaz se nisem ženil zato, da mi bo žena 

delala. Sicer bi bil res problem, ker smo se veliko selili, ampak takrat tudi 

problem ni bil za službe. In mi ni pustil in  

148. to mi je strašno žal, ker je čisto nekaj drugega, če delaš, kakor če si 24 ur 

vsak dan v teh zidovih. Saj vem, da je naporno, vem da je naporno, če imate 

družino ampak je vseeno čisto nekaj drugega. 

So vas tako vzgojili…veste ogromno stvari…iz kakšne družine prihajate? 

149. Jaz nimam nikogar. Jaz sem imela eno leto in pol, ko mi je mama umrla. 

Je imela 27 let. Na porodu pri tej mlajši sestri, ki je bila v Vojniku. Potem si je 

oče k sreči našel ženo, da je tako mlada hotela, smo bile štiri, ena sestra je 

umrla, da je tako mlada šla…je imela strašno rada otroke. Se je poročila z njim. 

In ko sem imela 10 let, je še oče umrl.  

150. In mi smo ostali tej mačehi, je bilo težko, veste. Težko je bilo.  

151. Samo sreča, da je bil moj oče toliko pameten, to je bilo še v kraljevini 

Jugoslaviji, takrat so imeli pokojnino samo državni uslužbenci. Drugo je bilo vse 

privatno, saj bo verjetno sedaj tudi tako. Je bil knjigovodja, firma je bila privatna 

in taki niso…samo državni recimo poštarji, financi, žandarji, učitelji…taki, tole so 

imeli, drugo pa ne, kar je bilo tako služb, ni nobeden imel. Je bil pa privatni 

pokojninski zavod in sreča je moj oče bil toliko pameten, da je vplačeval. Sicer je 

tudi mlad umrl, ni bila prav velika penzija ampak bla pa je.  

152. In tako se je moja mačeha, ni imela niti celih 30 let, je ostala vdova, pa 

se je sama…ja,  

153. bogve kakšne šole nismo imeli in takrat jaz z njo nisem več živela, ker je 

morala it delat.  

154. Ne, ne morem rečt, da me je kdo ampak sem se sama…sem strašno 

rada vedno čitala in recimo tudi ko je bilo težko, sem imela tudi težke dneve, je 

bilo hudo, ko je bilo…vse sorte je bilo ampak za čitat…čitala sem pa strašno rada 

in recimo saj sem jih že veliko podelila in za knjige dala.  

155. Tudi če ni bilo za kruh za knjige sem pa rada dala, to me je vse zanimalo  

156. in mojim recimo ne gre v glavo. Pa kaj te to zanima, čakaj, vas zanima 

tista tehnika pa avti pa kdo ima kakšno hišo, mene tisto čisto nič ne briga.  

157. Smo pač različni.  

158. Jaz rada kaj od življenja naučim ampak kaj ko je danes tako.  

159. Tehnika pa tak mobitel pa tak to pa tak to pa tak avto pa ta ima tako 

zaposlena 

Večino življenja ni bila 

zaposlena 

 

Želela si je delati 

 

 

 

Zgodaj ostala brez 

staršev 

 

Težko otroštvo brez 

staršev 
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hišo pa ta ima drugačno hišo pa ta ima toliko pa ta ima ..meni je to, me ni nikoli 

zanimalo danes pa še manj, ko sem stara.  

160. Recimo jaz imam od moje nečakinje hčerko, od sestrine…ki je umrla…ki 

je v Ljubljani, ona je,  Maja, ona je …saj je tudi tisto režirala…saj še ona me je 

peljala k sestri v Vojnik. Ja, saj ni dolgo, kar me je…en mesec mora biti, ko me je 

klicala, je obljubila, da bo prišla, ni bila od decembra, je ni bilo tukaj. Saj je 

obremenjena. Njo pa zanima to vse, prejšnje življenje in kako je bilo. Sem rekla 

ne vem ali si res taka ali je to povezano s tvojim poklicem.  

161. Recimo, mojih ne zanima čisto nič, ne kaj je bilo ne kako je bilo ne kako 

je bilo včasih. In recimo v kakšnih kvalitetah življenja in kaj takega.  

162. Maja je pa, saj pravim, ne vem ali je taka, pa tudi profesionalno recimo. 

Ona je hodila k meni v Split, ko je še študirala, pa poleti ko imajo prakso, ko so 

bile splitske letne igre ona je hodila dol na prakso, pa je bila pri meni po 10, 15 

dni in jo je strašno vse zanimalo. Recimo slike stare, ki jih imaš, fotografije, ali 

kaj takega, ne bi moji to porajtali niti za živo glavo, ona je pa samo to iskala. Pa 

kaj je bilo včasih kako je bilo to pa kako je bilo ono. Pa kako je bilo za časa vojne 

pa kako je bilo…ja seveda to je z njeno profesijo povezano, ker ona to mora 

vedeti, kaj je bilo. Ker tudi gledališče se vrača v preteklost, prikazuje kaj je bilo. 

163.  To so pa otroci bodočnosti, tehnike. Meni se zdi, da je tako prazno 

mladim danes življenje.  

164. Saj se ne znajo niti veseliti, saj niso nič veseli.  

165. Včasih se je to smejalo in smo zapeli in se kaj pogovarjali, jaz ne vem no. 

Čisto so obsedeni…no. Ta zdaj naš ta mlajši hodi na break dance, zdaj vsaj tisto 

hodi, prej pa…saj so bili obsedeni s tistimi računalniki. Ponoči so pa do 

bogvekdaj…celo stanovanje je prepreženo s samimi tistimi žicami, računalniki, 

mobitelov, vsega je kot…jaz ne vem.  

166. Meni se to zdi tako prazno. Tudi tole, ko imajo tiste, tista poznanstva in 

tista prijateljstva po tistem facebooku ali kako se reče, pa kaj jaz vem. Pa kaj je 

to, to ni živ kontakt, to ni tisto. Tudi recimo…ali pa vse informacije dobijo na 

internetu in … 

167. saj ne bojo znali več razmišljat, saj ne bojo znali več razmišljat, saj bodo 

navsezadnje imeli manj znanja kakor so ga imeli včasih tisti, ki je imel samo 

osemletko, ki so razmišljali in prišli do kakšnih zaključkov. To pa dobi vse na 

gotovo in kaj bo to.  

168. Ja no, so se pač tako časi spremenili 

Materialne dobrine je 

nikoli niso zanimale 

Njeni spomini zanimajo 

daljno sorodnico 
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7.2 Priloga 2: Oblikovanje tematskih področij 

Pojmi Tematska področja 

Včasih se je živelo čisto drugače 1 

Od poškodbe naprej ni več kot je bilo prej 2 

Zavedanje, da ne bo nikoli več dobro 3 

Dobro, da vsaj še lahko hodi 4 

Optimističen pogled na življenje 7 

Zaradi starosti malo manj optimistična 8 

To sedaj ni več življenje 9 

Še pred kratkim veliko hodila okrog 10 

Živi pri hčerki 13 

Veliko živela po svetu 14 

Kjer živi, ni najbolj zadovoljna 15 

K hčerki prišla živet na njeno željo 16 

Že 21 let vdova 17 

Pred poškodbo veliko hodila okrog 24 

Kar zadovoljna s svojim trenutnim stanjem 37 

Ko si mlad, zmoreš vse 54 

Ko si star, se vsako uro počutiš drugače 55 

Včasih je bilo vse lažje 57 

Dvakrat poročena 70 

Težka mladost 72 

Njena generacija je nesrečna generacija zaradi vojn 73 

Sedaj malo zagrenjena zaradi starosti 76 

Obetajo se slabi časi 85 

Majhna ostala brez staršev 89 

Lepi spomini tudi na otroštvo 90 

Starost 
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Otroke danes vozijo k psihiatrom, psihologom 93 

Zgražanje nad dogajanjem med mladimi 100 

Leta prinesejo svoje 122 

Kar bo pa bo 130, 133 

Ni pričakovala toliko let 135 

Ni si želela visoke starosti 136 

Je opešala 138 

Sedaj želi svoj mir 143 

V mladosti bila nekaj let zaposlena 146 

Večino življenja ni bila zaposlena 147 

Težko otroštvo brez staršev 150 

Časi so se spremenili 168 

Sicer brez bolezni 5 

Zdravljenje poškodbe je trajalo kar nekaj časa 6 

Dolgo okrevanje po poškodbi 124 

Zdaj je menda dobro 125 

V preteklosti malomarna za svoje zdravje 126 

Je ni skrbelo za zdravje 127 

Edine težave z zdravjem težave z vrtoglavico 128 

V sedanjem stanju se ne more paziti 129 

Celo življenje je bila zdrava 134 

Zdravje 

Pomoč na domu vsak dan 26 

Pomoč na domu za temeljna vsakdanja opravila 28 

Pomoč na domu kot pomoč pri opravilih in socialni stiki 30 

Razumevanje organizacije dela pomoči na domu 33 

Prilagajanje uporabnikov in oskrbovalcev v okviru pomoči na domu 34 

Občutljivost intimne nege 36 

Življenje s pomočjo na domu 
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Pomoč na domu je po pomembnosti na visokem mestu 44 

Pomoč na domu uredila vnukinja 53 

Pomoč na domu v veliko zadovoljstvo 59 

Sprehodi s pomočjo na domu 123 

Obiski sorodnikov 11 

Malo stika s sosedi 19 

V soseski ni nobenega življenja 20 

Na vasi so še medčloveški odnosi 21 

V mestu vsak gleda samo nase 22 

Kljub temu, da živi s svojci, nima nobenega 23 

Velikokrat so ji bili tujci bližje kot svojci 45 

Svojci so ti vrinjeni, prijatelje lahko izbiraš 46 

Stiki s prijatelji 47 

Ne želi veliko stikov s prijatelji, ker jih ne more postreči 48 

Telefonski kontakt ni pristen 49 

Ima dve sestri 71 

Veliko svojcev, prijateljev 141 

Zgodaj ostala brez staršev 149 

Oče poskrbel za otroke 151 

Odrasla ob mačehi 152 

Socialne mreže 

Pogreša, da bi kam šla 25 

Kuha si sama 27 

Človek se ne sme zasedeti 29 

Konca življenja se ne boji 39 

Boji se bolnice 40 

Boji se biti v breme 41 

Najraje sama poskrbi zase 42 

potrebe 
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Sedaj pomembne materialne dobrine 83 

Za vzgojo otrok so odgovorni starši 92 

Rada bere 95 

Različni pogledi na vzgojo 96 

Vse življenje se je izobraževala 97 

Vse jo zanima 107 

Treba je spremljati aktualno dogajanje 109 

Zelo veliko bere 119 

Pogreša fizično delo 120 

Rada je delala, hodila 121 

Strah jo je bolnice in bolečin 131 

Strah jo je odvisnosti od drugih 132 

Na smrt ne misli veliko, se je pa zaveda 145 

Želela si je delati 148 

Se je šolala 153 

Zelo veliko brala 154 

Zanimalo jo je veliko stvari 155 

Materialne dobrine je nikoli niso zanimale 159 

Kjer živi sedaj, je sama 18 

Ne more reči kdo ji je najbolj pomemben sedaj v življenju 43 

Težko sprejela smrt edine prijateljice v okolju, kjer živi 58 

Večkrat boljši odnosi s tujci 105 

Sama nič ne pomeni 108 

Če si izgubil čut za sočloveka, nimaš nič več 117 

Lep občutek, ko čutiš za nekoga 118 

Tuja miselnost, da ti za druge ni mar 110 

Mladi mislijo samo nase 111 

Potreba po osebnem medčloveškem 

odnosu 



PRILOGA 

 

Individualizem pripeljal do sedanje družbene situacije 112 

Mladi so sebični 142 

Nerazumevanje za sočloveka pri sedanjih mladih 115 

Mladi so danes razvajeni 63 

Življenje gre po svoje 74 

Zaradi optimizma preživela hude stvari 75 

Mladi se ne zavedajo kako lepo jim je 77 

Mladi so reveži, ker so tako zagrenjeni 78 

Mladi bi težko kaj težkega prenesli 79 

Ne postaneš človek, če ne preživiš česa hudega 80 

Mladi so reveži, ker so razvajeni 81 

Včasih več veselja 82 

Mladi sedaj ne prenesejo nič 84 

Mladih nič ne veseli 86 

Mladi ne poznajo skromnosti 87 

Včasih veseli majhnih stvari 88 

Današnji mladi bi lepo živeli z malo dela 91 

Najbolje vzgojeni otroci vzgojeni po zdravi kmečki pameti 94 

Najtežji poklic je vzgajanje otrok 98 

Vsak človek , otrok je osebnost zase 99 

Velik vpliv domače vzgoje 101 

Slaba vzgoja v urbanih sredinah 102 

Slabi vplivi na današnje otroke, mlade 103 

Svojci je ne poslušajo 104 

Pravnuki je ne poslušajo, razumejo 106 

Hude situacije ljudi povežejo 113 

Človek je največja vrednost 114 

Potreba po predajanju življenjskih 

izkušenj 



PRILOGA 

 

Grabežljivost sodobnega časa 116 

Mladi je ne razumejo 156 

Ljudje smo različni 157 

Rada se nauči od življenja 158 

Njeni spomini zanimajo daljno sorodnico 160 

Svojcev ne zanimajo njeni spomini 161 

Mladi imajo danes prazno življenje 163 

Mladi se ne znajo veseliti 164 

Včasih je bilo drugače 165 

Mladi so prazni 166 

Mladi ne znajo več razmišljat 167 

Ko ne greš nikamor, ni več življenja 12 

Ko si star, si nimaš več kaj dosti za povedat 50 

Ko si star, se ti ne dogaja več veliko 51 

Če nisi nikomur potreben, je življenje brezsmiselno, je životarjenje 137 

Smisel življenja je, da si nekomu potreben 139 

Nikomur več ni potrebna 140 

Sedaj vegetira in čaka 144 

Potreba po doživljanju smisla starosti 

Zadovoljna s pomočjo na domu 31 

Odgovarjala bi ji ves čas ena in ista oskrbovalka 32 

Čez pomoč na domu nobenega pregovora 35 

Zadovoljstvo s storitvijo 

Pomoč na domu že pred poškodbo 52 

Pomoč na domu kot socialni stiki 56 

Razlogi za vključitev v pomoč na 

domu 

Pomoč pri čiščenju 60 

Pomoč svojcev 61 

Svojci ponudijo pomoč 62 

Spremlja oblike skrbi za stare v Sloveniji 64  

Oblike pomoči 



PRILOGA 

 

Svojci niso pustili, da bi šla v dom 66 

Bi šla v dom ampak težko 67 

Če bi šla v dom, ne bi tam nikogar poznala 69 

 

 


